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RESUMO 

A dissertação estuda o enquadramento legal e a influência dos diversos intervenientes no 

processo arquitetónico inerente à reconversão de Património Industrial, com o objetivo de avaliar o 

impacto na sua preservação e valorização. O estudo é efetuado procedendo à análise da prática da 

reconversão de Património Industrial, que tem sido realizada em duas cidades, Lisboa e São Paulo.  

A análise da prática da reconversão de Património Industrial resulta do estudo de dois casos 

em cada uma das cidades e integra aspetos relacionados com a conservação do Património, a evolução 

histórica das cidades, os seus processos de industrialização e aspetos relativos ao enquadramento 

legal e das entidades com responsabilidade na proteção e salvaguarda do Património. 

À parte das características de desenvolvimento e dos processos de industrialização, Lisboa e 

São Paulo são cidades que apresentam problemas semelhantes sobre a preservação do Património 

Industrial. No entanto, a realidade legislativa e a gestão do Património em São Paulo não é facilitada 

pelo facto de existirem três níveis de classificação, sob responsabilidade de diferentes entidades que 

não trabalham de forma articulada.  

A reflexão no domínio da preservação do Património Industrial identificou necessidades nas 

duas cidades, nomeadamente de linhas gerais orientadoras que permitam apoiar o desenvolvimento 

de projetos de reconversão neste tipo de Património. 

O estudo realizado evidenciou a necessidade de promover: o incremento do conhecimento 

relativo aos valores dos testemunhos industriais, a divulgação de análises críticas sobre as 

intervenções já realizadas e a sensibilização das comunidades e técnicos para a preservação do 

Património Industrial.  

 

 Palavras-chave: Património Industrial, Reconversão, Preservação, Lisboa, São Paulo 
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ABSTRACT 

 This thesis studies the legal framework and the influence of the diverse interveners in the 

architectural process inherent to the reconversion of Industrial Heritage, in order to evaluate the impact 

in its preservation and valorization. The study is carried out by analyzing the practice of reconversion of 

Industrial Heritage, which has been carried out in two cities, Lisbon and São Paulo. 

 The analysis of the practice of Industrial Heritage reconversion results from the study of two 

cases in each city and integrates aspects related to Heritage conservation, the historical evolution of the 

cities, their industrialization processes and aspects related to the legal framework and of the entities 

responsible for Heritage protecting and safeguarding.   

 Aside from the specific characteristics of development and the industrialization processes, 

Lisbon and São Paulo are cities that showcase similar problems regarding the Industrial Heritage 

preservation. However, the legislative reality and the Heritage management in São Paulo is not 

facilitated by the fact that there are three levels of classification, under the responsibility of different 

entities that do not work in an articulated way. 

 The study on the field of the preservation of the Industrial Heritage identified loopholes in the 

two cities, namely guidelines to support the development of reconversion projects in this type of 

Heritage. 

 The study highlighted the need to promote: the increase of knowledge regarding the industrial 

testimonies values, the dissemination of critical analyzes of the interventions already carried out and the 

awareness of the communities and technicians for the Industrial Heritage preservation. 

 

Key-words: Industrial Heritage, Reconversion, Preservation, Lisbon, São Paulo 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ENQUADRAMENTO 

A industrialização verificada a partir do fim do século XVIII e início do século XIX deu origem à 

expansão urbana das cidades que passaram por este processo. Posteriormente, a partir do século XX, 

as práticas industriais alteraram-se provocando o abandono das funções industriais das cidades, 

através da mobilização das indústrias para outros locais.  

Muito embora o esforço que tem sido desenvolvido para o reconhecimento e entendimento do 

Património Industrial, ainda “não ocorre em medida equivalente, uma reflexão aprofundada sobre 

conceitos, metodologias, princípios de preservação e esforços interdisciplinares de síntese que levem 

a um conhecimento mais amplo do próprio processo de industrialização” (Kühl, 2010: 23). Apesar disso, 

é do conhecimento comum que, na maioria das cidades atuais, a área que outrora era exclusivamente 

industrial faz agora parte da área central, ou pelo menos de uma parte consolidada da cidade. É natural 

que alguns desses testemunhos industriais, pelos seus valores culturais, mereçam efetivamente ser 

preservados. Assim, ainda que limitado por algumas dificuldades de definição, este assunto torna-se 

atual, sendo necessário identificar problemas e discutir possíveis soluções. 

Ainda que se identifiquem lacunas na definição do conceito de Património Industrial, é notória 

a inversão da tendência de abandono dos testemunhos industriais, uma vez que este tema tem vindo 

a assumir uma “significativa representatividade no panorama das políticas de desenvolvimento urbano 

em diversos países e em diferentes escalas” (Kühl, 2010: 23).  

Em virtude da impossibilidade de trazer a indústria de novo para dentro destes espaços 

desocupados, a sua adaptação a novos usos surge como uma das opções mais adotadas. A 

reconversão surge como uma possível resposta para a preservação do Património Industrial. Ainda 

assim, “a reutilização como fenómeno de salvaguarda consiste, no entanto, num difícil desafio” 

(Folgado, 2004: 28 cit. in Serrano, 2010). Este tipo de intervenção permite, por um lado preservar a 

memória de testemunhos que de alguma forma marcaram a história de uma cidade e, por outro lado, 

permite reintegrar estes mesmos bens no tecido urbano. 

Com escalas e integrações diferentes, a preservação do Património Industrial acaba por ser 

um problema comum a todas as cidades que sofreram o processo de industrialização. Lisboa e São 

Paulo são as cidades selecionadas para aprofundar o tema da reconversão de Património Industrial e 

estudar o que se tem vindo a fazer em cada uma delas neste domínio, tanto a nível teórico como prático. 

A decisão pela análise de Lisboa e São Paulo partiu do facto de, apesar de serem duas cidades que 

não cresceram paralelamente, uma vez que o processo de industrialização aconteceu primeiro em 

Lisboa e só mais tarde em São Paulo, acabam por, neste momento, ter necessidade de responder ao 
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mesmo tipo de problemas no que diz respeito à preservação do Património industrial e à sua 

reintegração na malha urbana.  

O interesse pelo tema tem vindo a crescer ao longo de tempo, tanto em termos teóricos como 

práticos, ainda que de modo gradual, quer em Lisboa como em São Paulo. De um lado, Lisboa que 

apesar de ser uma pequena cidade, com cerca de 550 mil habitantes1, tem um desenvolvimento e 

atratividade que se destaca a nível internacional. De outro lado, São Paulo que, apesar de ser uma das 

metrópoles mais populosas do mundo, com cerca de 11 milhões de habitantes2, apresenta graves 

problemas urbanísticos.  

Mesmo com características diferentes, as duas cidades, à semelhança daquelas que passaram 

pelo processo de desindustrialização, apresentam vestígios físicos das atividades industriais 

anteriormente exploradas. Quer numa quer noutra cidade, estes testemunhos encontram-se 

frequentemente em mau estado de conservação ou mesmo abandonados, sendo muitas vezes o seu 

destino final a demolição. Enquanto sociedades pós-industriais, é necessário ter a capacidade de 

reconhecer o valor cultural das antigas atividades industriais, pois estas condicionaram as sociedades 

atuais e a sua formação (Custódio, 2005) (Mendes, 2000) (Folgado, 2004 cit. in Serrano, 2010). 

A presente dissertação pretende explorar várias questões relacionadas com a reconversão de 

Património Industrial que se prendem com a importância da classificação e o papel dos vários 

intervenientes em intervenções em bens de índole industrial. Isto tendo em vista uma comparação entre 

duas realidades, a de São Paulo e a de Lisboa. 

 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 O interesse e atenção da autora pelo tema do Património Industrial surgiu quando, no âmbito 

da concretização de um programa de mobilidade na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, esta se depara com um problema na cidade semelhante ao que encontrou 

em Lisboa, quando lá iniciou a sua vida académica: uma cidade desenvolvida, mas com um elevado 

número de testemunhos industriais inutilizados, alguns deles obsoletos, espalhados pelo tecido urbano. 

A questão que suscitou provocação foi procurar perceber como duas cidades tão diferentes encaravam 

a preservação do Património Industrial.  

                                                      
1 Dados referentes ao último Censos, em 2011. Disponível em: https://www.pordata.pt/Site/MicroPage.aspx?Data 
baseName=Municipios&MicroName=Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+segundo+os+Censos+total+e+por+ 
grandes+grupos+et%C3%A1rios&MicroURL=22& (acesso em: 17 de setembro de 2017). 
2 Dados referentes ao último censo, em 2010. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/sp/sao-
paulo/pesquisa/23/25207?tipo=ranking (acesso em: 17 de setembro de 2017). 
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 A partir da provocação enunciada tentou encontrar-se uma resposta plausível para as duas 

realidades, que estivesse efetivamente a ser posta em prática e que pudesse ser alvo de estudo. Foi a 

partir daí que surgiu o interesse pelo estudo da reconversão. A motivação para a escolha deste tema 

prende-se com o interesse em compreender e conhecer de que forma se lida com a reconversão em 

Património Industrial, nas cidades de Lisboa e São Paulo.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

A dissertação pretende estudar o enquadramento legal e a influência dos diversos 

intervenientes no processo arquitetónico inerente à reconversão de Património Industrial, com o 

objetivo de avaliar a sua importância na sua preservação. O estudo é efetuado procedendo à análise 

da prática da reconversão de Património Industrial, que tem sido realizada em duas cidades, Lisboa 

(Portugal) e São Paulo (Brasil), com o objetivo de avaliar em que medida as intervenções de 

reconversão contribuíram para a valorização dos testemunhos industriais e para a sua integração na 

vida urbana contemporânea. O desenvolvimento da dissertação é apoiado: 

1) No estudo da evolução das duas cidades e dos respetivos processos de industrialização; 

2) Na análise do enquadramento legal, das políticas e das entidades responsáveis pela 

preservação do Património; 

3) No estudo de dois projetos de reconversão de Património Industrial em cada uma das 

cidades. 

O estudo dos projetos de reconversão de Património Industrial, é utilizado para analisar o 

processo de intervenção e de classificação. Procura-se entender a aplicação da legislação e dos 

princípios de preservação do Património e qual o papel das entidades competentes. Com base nos 

exemplos de intervenção será possível analisar diferentes abordagens e perspetivas sobre o 

Património Industrial e, por fim, estabelecer uma comparação entre as realidades de Lisboa e de São 

Paulo. 

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

 A dissertação está organizada em seis capítulos e pode ser dividida em duas partes: a primeira, 

correspondente aos capítulos 2 e 3, ligada à definição dos conceitos teóricos e a segunda, 
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correspondente aos capítulos 4 e 5, relativa a exemplos práticos. O capítulo 1 corresponde à introdução 

e o capítulo 6 à conclusão. 

O capítulo 2, De monumento a Património, procede ao enquadramento teórico de aspetos 

relacionados com o Património e sua conservação, introduz os conceitos de Património Cultural, 

Património Industrial, Reconversão e respetiva evolução, identificando os principais acontecimentos 

que contribuíram para o entendimento atual dos conceitos.  

 O capítulo 3, Duas cidades, duas realidades, apresenta e descreve os aspetos mais relevantes 

da evolução histórica das cidades de Lisboa e São Paulo, dos seus processos de industrialização, bem 

como do enquadramento legal e das entidades com responsabilidade na proteção e salvaguarda do 

Património.  

 Os capítulos 4 e 5 procedem à análise da prática da reconversão de Património Industrial 

respetivamente, em Lisboa e São Paulo, recorrendo ao estudo de dois projetos em cada uma das 

cidades. A descrição dos casos de estudo é efetuada recorrendo a informação obtida pela visita aos 

espaços, fornecida por intervenientes no projeto ou responsáveis pelos espaços atuais ou por 

informação disponível publicamente (em livros, publicações periódicas e internet).  

O sexto e último capítulo foca-se na discussão dos casos de estudos e na forma como estes 

exemplos podem refletir a prática da preservação do Património Industrial através da reconversão nas 

cidades de Lisboa e São Paulo.  
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2 RECONVERSÃO DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL 

 

 “Suponhamos que o título do meu discurso hoje não fosse «Preservar monumentos industriais 

(…)», mas sim «Preservar monumentos religiosos (…)». Devíamos pensar de forma diferente? Estará 

a palavra «industrial» a condicionar o nosso pensamento, ou estaremos realmente preocupados com 

o destino dos monumentos, independentemente do seu uso original? (…) Por que devemos preservar 

alguma coisa? Por que não demolimos ou destruímos tudo assim que fica desatualizado? 

(Hudson, 1989: 37) 

 

2.1 DE MONUMENTO A PATRIMÓNIO 

O conceito de Património Industrial e o seu estudo são recentes, de meados do século XX. 

Deste modo, para um melhor entendimento do conceito de Património Industrial, torna-se pertinente 

introduzir a evolução do conceito de Património e dos valores em que se baseia. 

Segundo Françoise Choay (2000), para entender o conceito de Património é necessário 

perceber outros dois conceitos que fundamentam o primeiro. São eles monumento e monumento 

histórico.  

Monumento tem origem na expressão em latim monumentum, que deriva de monere (advertir, 

recordar). Era considerado monumento qualquer objeto construído por uma comunidade para que 

algum momento fosse recordado no futuro, denotando uma relação íntima entre o objeto e a memória, 

assumindo este uma função antropológica. 

No final do século XVII, essa definição baseada na função de preservar uma identidade através 

das memórias invocadas por um edifício acabou por se alterar. Primeiro no Dictionnaire de l’Académie 

Française (1694)3 onde, além da memória, valores estéticos e de prestígio se associaram à definição 

de monumento. Mais tarde, no século XIX, Quatremère de Quincy4 confirma esta alteração no 

Dictionnaire Historique de l’Architecture (1832)5, referindo-se ao termo como algo construído para 

recordar grandes feitos ou como algo construído para embelezar as cidades. Assim, monumento 

tornou-se sinónimo de poder e beleza. 

                                                      
3 Académie Française. (1838) Dictionnaire de l'Académie française, Bruxelas: Adolphe Wahlen Et Cie. 
4 Quatremère de Quincy (Paris, 1755-1849) foi um arqueólogo, teórico de arquitetura, escritor e crítico de arte. 
Escreveu numerosas obras sobre arquitetura, destacando-se, além da citada, a Encyclopédie Méthodique (1788) 
e a De l’Architecture Egyptienne (1803). 
5 Quincy, Quatremère De (1832) Dictionnaire historique d'architecture: comprenant dans son plan les notions 
historiques, descriptives, archaeologiques, biographiques, théoriques, didactiques et pratiques de cet art, Paris: 
Librairie d'Adrien le Clere. Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045594m/f9.image (acesso em: 19 
de agosto de 2017). 
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 Até ao século XVIII, ainda que houvesse o reconhecimento do valor patrimonial, era prática 

comum reutilizar os materiais de edifícios abandonados. Choay (2005 cit. in Santos, 2013) refere que 

a preservação dos edifícios ou objetos de arte antigos prendia-se a causas aleatórias.   

É a partir deste momento que os dois conceitos, de monumento e de monumento histórico, se 

começam a distinguir. Por um lado, o monumento é intencionalmente construído para assumir esse 

mesmo papel. Por outro lado, o monumento histórico desempenha essa função sem que tenha sido 

premeditado, sendo assim possível que qualquer objeto do passado possa ser considerado monumento 

histórico. Esta distinção de conceitos implica que a preservação dos dois tipos de objeto seja diferente, 

uma vez que o monumento exige uma atenção especial pelo seu carácter memorativo que o torna mais 

suscetível (Choay, 2000). 

Neste sentido, tal como refere Camargo (2000), o monumento é aquele que foi concebido 

intencionalmente com o fim de eternizar a memória de um passado específico, como por exemplo, 

lápides tumulares, obeliscos ou arcos do triunfo. Por sua vez, o monumento histórico “mantém uma 

relação diferente com a memória viva e com a duração. Ou é simplesmente construído em objeto de 

saber e integrado numa conceção linear do tempo (…) ou então, pode também, enquanto obra de arte, 

dirigir-se à nossa sensibilidade artística, ao nosso «desejo de arte». Neste caso, torna-se parte 

constitutiva do presente vivido, mas sem a mediação da memória ou da história” (Choay, 2000: 22). 

Assim, “todo o objeto do passado pode ser convertido em testemunho histórico sem ter tido na sua 

origem um destino memorial” (Choay, 1998: 22 cit. in Camargo, 2000). 

O conceito de monumento histórico só aparece efetivamente na segunda metade do século 

XIX. Choay (2000) defende que a consagração do monumento histórico surge ligada à nova era 

industrial, com duas vertentes diferentes: a inglesa e a francesa. Em Inglaterra atribui-se um sentido 

mais tradicional e, por sua vez, os franceses, tendo consciência da modernidade, “interessam-se 

essencialmente pelo valor nacional e histórico dos edifícios antigos e tendem a promover dos mesmos 

uma conceção museológica” (Choay, 2000: 120). 

O britânico, John Ruskin, embora não fosse este o seu ponto de partida, deu o seu contributo 

para a definição do conceito, integrando a memória como um novo valor do monumento histórico. 

Ruskin (cit. in Choay, 2000: 121) afirmava que “podemos viver sem [a arquitetura], adorar o nosso Deus 

sem ela, mas sem ela não podemos recordar”. Ruskin dizia também que “a arquitetura é o único meio 

de que dispomos para conservar vivo um laço com um passado ao qual devemos a nossa identidade 

e que é constitutivo do nosso ser” (cit. in Choay, 2000: 121). A par de John Ruskin, também William 

Morris tomou a dianteira na proteção dos monumentos históricos, dando aos britânicos todo o mérito, 

quer no desenvolvimento do conceito quer nas primeiras discussões sobre a sua preservação e 

proteção.  

Este será também o ponto de partida para aquelas que vêm a ser as duas grandes doutrinas 

do restauro: uma doutrina intervencionista que predomina na Europa, e outra anti intervencionista 
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característica da Inglaterra. Viollet-le-Duc e John Ruskin foram quem mais defendeu a doutrina 

intervencionista e anti intervencionista, respetivamente (Choay, 2000).  

Apontado pela sua “contribuição maior”, Choay (2000), faz referência a Alöis Riegl, que, na sua 

obra O culto moderno dos monumentos6 defendia a “diferenciação de valores como a única forma de 

se agir acertadamente” (Santos, 2012: 26). Alöis Riegl, dividia os valores em duas categorias: os 

rememorativos e os de contemporaneidade. Os valores rememorativos resultam da assunção que o 

passar do tempo é parte integrante do objeto e, como tal, provoca marcas visíveis e implicam a 

aceitação da extinção do monumento com o tempo, mas por outro lado apelam ao restauro para a sua 

preservação. Os valores de contemporaneidade, por sua vez, dizem respeito à possibilidade de 

utilização do monumento, ao seu valor de novidade (na medida em que apenas o novo é considerado 

belo e aprazível) e a valores artísticos (de carácter subjetivo e ambíguo) (Choay, 2000) (Santos, 2012). 

A importância dada ao tema do Património foi crescente, principalmente na Europa. Reflexo 

disso foram os diversos congressos internacionais de arquitetura e engenharia que se debruçaram 

sobre o tema. Destacam-se a Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro de monumentos 

(Carta de Atenas), em 1931, e o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos monumentos 

históricos (Carta de Veneza), em 1964.  

A década de 1960 foi importante para a definição e distinção dos termos de monumento 

histórico e Património. Por um lado, Choay (2000) afirma que, simbolicamente, é com a Carta de 

Veneza (1964) que se fixa o termo de monumento histórico que “engloba a criação arquitetónica isolada 

bem como o sítio rural ou urbano que testemunhe uma civilização particular, uma evolução significativa 

ou um acontecimento histórico. Esta noção estende-se não só às grandes criações, mas também às 

obras modestas que adquiram com o tempo um significado cultural” (Carta de Veneza, 1964: artigo 1º). 

Por outro lado, ainda nesta década, França foi pioneira na substituição do conceito de monumento 

histórico para Património. Até aqui Património tinha uma conotação meramente jurídica, designando 

um conjunto de bens, que foi alterada ao longo do tempo através do contributo de fatores sociais, 

culturais, políticos e económicos (Serrano, 2010). 

É de realçar que em 1964, por acontecimento do II Congresso Internacional de Arquitetos e 

Técnicos dos Monumentos Históricos, foi a primeira vez que congressistas provenientes de um 

continente diferente do europeu discutiram o tema, onde o Brasil e o Perú representavam o continente 

americano (Santos, 2012). 

A nível mundial, em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou a UNESCO – United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization com o objetivo de contribuir para a paz, 

erradicar a pobreza, um desenvolvimento sustentável e um diálogo intercultural através da educação, 

ciência, cultural, comunicação e informação. Em 1972, a Convention concerning the Protection of the 

                                                      
6 Riegl, Alöis (1987) El Culto moderno a los monumentos, Madrid: Ed. La bolsa de la medusa – Visor. 
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World Cultural and Natural Heritage veio definir uma nova missão para a UNESCO, que promove a 

proteção e conservação do Património Mundial.  

Atualmente, a condição de Património tem uma amplitude muito maior do que se considerava 

inicialmente, abrangendo bens móveis, imóveis e imateriais. Apesar disso, estamos perante uma 

descaracterização do conceito. Santos (2012: 28) afirma que: 

“Por um lado, existe a devoção, onde o Património atinge grau de divindade. 

Esta ramifica-se em duas vertentes, uma visa a sobrevivência do mesmo, [onde] deverá 

ser feito de tudo para que se possa continuar a admirar [a obra], (…) a outra mascara 

os valores do património e utiliza-os em seu benefício económico, numa lógica 

capitalista. Por outro lado, na proposta de uma tábua rasa, advoga-se que se esqueça 

o passado e se promova as potencialidades da nova técnica”.  

O autor afirma que esta última atitude teve origem com o Modernismo e com Le Corbusier, 

quando, no Plan Voisin (Fig. 2.1), propôs a destruição de parte do centro histórico de Paris substituindo-

o por novos edifícios. Também Rem Koolhaas, já em 1991, contribui para que atitude ganhasse 

visibilidade com o plano Mission Grand Axe (Fig. 2.2). O arquiteto holandês, juntamente com o grupo 

OMA, numa atitude menos drástica apenas modifica a perceção do existente. 

 

    

    

 

Apesar dos esforços nacionais e internacionais em sistematizar as questões relativas ao 

Património e à sua conservação, a complexidade da sua abordagem, obriga sempre à análise individual 

de cada situação. A discussão e criação de legislação que regule intervenções em cada tipo de 

Património e fomente a sua preservação é um assunto cada vez mais pertinente, no sentido em que é 

urgente saber como atuar perante o crescente número de testemunhos patrimoniais.  

 

Fig. 2.1 Plan Voisin, Paris, 1922. 
http://concepturbanization.tumblr.com/post/352792045
57/archimodels-le-corbusier-plan-voisin 

Fig. 2.2 Mission Grand Axe, Paris, 1991. 
http://oma.eu/projects/mission-grand-axe-la-defense 
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2.2 O PATRIMÓNIO INDUSTRIAL 

Muito embora as primeiras discussões sobre o legado industrial tenham tido início no século 

XIX, a sua intensificação e as primeiras iniciativas para a sua preservação apenas ocorreram na década 

de 60 do século XX, na sequência da demolição de alguns edifícios significativos: a Bolsa de Carvão7 

(Fig. 2.3) e a Estação de Euston8 (Fig. 2.4) em Londres, no início da década de 1960, e o Mercado 

Central de Paris9 (Fig. 2.5), no início da década de 1970 (Kühl, 2010). 

 

       

         

   

Em 1962, surge aquela que é considerada a primeira definição de Arqueologia Industrial, 

estabelecida por um membro da Inspetoria de Monumentos Antigos, na Grã-Bretanha. Esta definição 

considerava como monumentos industriais as estruturas, com destaque para as da Revolução 

Industrial, que ilustrassem processos industriais (Kühl, 2010). Em 1963, Kenneth Hudson (1916 – 

1999), autor londrino, afirma que a Arqueologia Industrial “é o estudo organizado e disciplinado dos 

vestígios materiais das indústrias do passado” (Hudson, 2014: 21). Apesar de Kenneth Hudson se 

destacar na abordagem ao assunto da Arqueologia Industrial10, também outros autores refletiram sobre 

o tema, principalmente entre as décadas de 1960 e 1980. Destacam-se os ingleses Angus Buchanan 

(1886-1954), Arthur Raistrick (1896-1991) e Neil Cossons, e o francês Maurice Daumas (Catafesta, 

2012). 

Apesar do estudo da Arqueologia Industrial ter ocorrido essencialmente na Europa, também 

noutras partes do mundo se deu importância ao tema. Destacam-se os Estados Unidos da América 

onde, além de se terem criado grupos dedicados ao estudo do tema, como o Smithsonian Institution, o 

                                                      
7 Bolsa de Carvão de Londres: projeto de James Bunstone Bunning (1802-1863), construído em 1849. 
8 Estação Euston de Londres: projeto de Philip Hardwick (1792-1870), construído entre 1835 e 1837. 
9 Mercado Central de Paris: projeto de Victor Baltard (1805-1874), construído entre 1854 e 1857. 
10 Escreveu vários livros sobre Arqueologia Industrial: Industrial Archaeology: An Introduction (1963), Industrial 
Archaeology of Southern England (1965), A Handbook for Industrial Archaeologists (1967), Industrial 
Archaeologist’s Guide 1969-70 (1973), A Guide to the Industrial Archaeology of Europe (1971), The Archaeology 
of Industry (1976) e World Industrial Archaeology (1979). Em 1964 lançou também o Journal of Industrial 
Archaeology. 

Fig. 2.3 Estação Euston, 
Londres, s.d. 
http://www.bbc.com/news/in-pictur 
es-15351162 

Fig. 2.4 Bolsa de Carvão, Londres, 
s.d. 
https://curvasearquitetura.wordpress.com/
bolsa-de-carvao-de-londres/ 

Fig. 2.5 Mercado Central, Paris, 1870. 
Autor: Charles Marville4 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Centralmar
ket,Paris,France.Interior.jpg 
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Historic American Building Survey e o American Institute of Architects em 1964, foi publicada em 1975 

a primeira edição do Journal of the Society for Industrial Archaeology, publicação lançada pela Society 

for Industrial Archaeology (1971) (Stuermer, 2010). 

Com a intensificação da investigação e discussão sobre a preservação dos testemunhos 

industriais, também a UNESCO e o Conselho da Europa passaram a considerar este tipo de bens como 

Património. Em 1978 foi, pela primeira vez, integrado na Lista do Património Mundial da UNESCO o 

primeiro testemunho industrial, as Reais Minas de Sal de Wieliczka e Bochnia (Fig. 2.6) (Serrano, 2010). 

A partir daqui outros exemplares têm vindo a ser incluídos na Lista do Património Mundial da UNESCO 

e atualmente já conta com mais de 30. Stuermer (2010) destaca Os Quatro Elevadores do Canal Du 

Centre (Fig. 2.7), na Bélgica, o Sistema de Irrigação Dujiangyan, na China, e outros complexos 

industriais que se espalham principalmente pela Europa, como por exemplo a Fábrica Fagus (Fig. 2.8), 

na Alemanha.  

 

       

       

 

Também em 1978, por ocasião do 3º Congresso Internacional para a Conservação dos 

Monumentos Industriais11, em Estocolmo, foi criado o The International Committee for the Conservation 

of the Industrial Heritage (TICCIH) (Catafesta, 2012) (Stuermer, 2010) que tem como objetivos 

“promover a cooperação internacional para a preservação, conservação, investigação, documentação, 

pesquisa, interpretação e educação do Património Industrial”12. Foi a partir daqui que o Património 

Industrial começou a ser reconhecido institucionalmente (Kempter, 2007). O TICCIH foi, a partir de 

2000, reconhecido pelo ICOMOS como consultor em todos os assuntos relacionados com o estudo e 

preservação do Património Industrial (Paulino, 2015). 

É preciso entender que a distinção consolidada entre Património e Arqueologia Industrial é 

relativamente recente, pois surgiu apenas em 2003 com a Carta Nizhny Tagil13. Até aí, o uso de uma 

                                                      
11 O primeiro Congresso realizou-se em 1973, em Ironbridge, no Reino Unido (Catafesta, 2012).  
12 Disponível em: http://ticcih.org/about/about-ticcih/ (acesso em: 15 de maio de 2017). 
13 XII Conferência Internacional do TICCIH (2003) Carta de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial, 17 de julho. 
Disponível em: http://ticcih.org/about/charter/ (acesso em: 14 de agosto de 2017). 

Fig. 2.6 Reais Minas de Sal de 
Wieliczka e Bochnia, Polónia, s.d. 
Autor: Rafal Stachurski 
http://whc.unesco.org/?cid=31&l=en&id_s
ite=32&gallery=1&index=13&maxrows=1
2 

Fig. 2.7 Os Quatro Elevadores do 
Canal Du Centre, Bélgica, s.d.             
Autor: M & G Therin-Weise 
http://whc.unesco.org/en/list/856/gallery/ 
 
 

Fig. 2.8 Fábrica Fagus em Alfeld, 
Alemanha, 2002. 
Autor: NDS. Landesamt für 
Denkmalpflege 
http://whc.unesco.org/en/list/1368/gal
lery/ 
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ou outra designação foi tema de controvérsia, principalmente ao longo das décadas de 1970 e 1980. 

Se por um lado havia autores que defendiam a utilização do termo Arqueologia Industrial apenas 

quando houvesse o recurso a métodos da arqueologia dita tradicional e onde não existissem 

testemunhos materiais da atividade produtiva, por outro lado, outros autores entendiam o termo de 

forma mais ampla, associando-o ao estudo de épocas passadas da cultura humana e que por isso era 

tratado como sinónimo de Património Industrial (Kühl, 2010).  

Em 2003, surgiu a Carta de Nizhny Tagil que, como referido acima, em termos conceptuais, faz 

uma distinção clara entre Arqueologia Industrial e Património Industrial. A Carta distingue-os da 

seguinte forma: a Arqueologia Industrial é um “método interdisciplinar que estuda todos os vestígios, 

materiais e imateriais, os documentos, os artefactos, a estratigrafia e as estruturas, as implantações 

humanas e as paisagens naturais e urbanas, criadas para ou pelos processos industriais. A Arqueologia 

Industrial utiliza os métodos de investigação mais adequados para aumentar a compreensão do 

passado e do presente industrial” (Carta de Nizhny Tagil, 2003: Ponto 1). Enquanto isso, o Património 

Industrial “compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico, 

social, arquitetónico ou científico” (Carta de Nizhny Tagil, 2003: Ponto 1). 

Atualmente, o Património Industrial, segundo Custódio (2015), é constituído por bens culturais 

materiais ou imateriais que testemunham de alguma forma as sociedades industriais dos séculos XVIII, 

XIX e XX. Entenda-se que, “apesar da sua denominação comum, esse património não pode e não deve 

ser confundido, como é muitas vezes, com o património da era pré-industrial” (Choay, 2010: 191).  

Os Princípios de Dublin – Princípios para a conservação de sítios, estruturas, áreas e paisagens 

do Património Industrial, elaborado pelo TICCIH, a 28 de novembro de 2011 - fixam com maior precisão 

a definição de Património Industrial e reconhecem a sua dimensão imaterial (Custódio, 2015), 

contribuindo para um melhor entendimento dos conceitos, colmatando a Carta de Nizhny Tagil. O 

documento refere que:  

“Património industrial é composto por sítios, estruturas, complexos, áreas e 

paisagens; assim como pela maquinaria, os objetos ou os documentos relacionados 

que forneçam provas de processos de produção industrial passados ou em 

desenvolvimento, a extração de matéria prima e a sua transformação em bens, e a 

energia e infraestrutura de transporte relacionadas (…) Inclui tanto os bens materiais – 

imóveis e móveis – como os de dimensão intangível, tal como o «saber técnico», a 

organização do trabalho e dos trabalhadores, e o complexo legado social e cultural que 

moldou a vida das comunidades e trouxe mudanças substanciais na organização das 

sociedades e do mundo em geral” (Dublin Principles, 2011: Point 1).  

Mesmo com o contributo dos Princípios de Dublin, o Património Industrial continua a ser um 

tema complexo. Jorge Custódio (2015: 84) justifica que:  
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“Esta complexidade não é apenas determinada pela variedade de objetos 

industriais e suas escalas e diversidade técnica. Advém da correlação entre 

investigação e intervenção, quer de estudo e trabalho arqueológico ou inventário quer 

de atitude de salvaguarda e conservação (que congrega múltiplos agentes, problemas 

técnicos, legais e jurídicos), mas ainda da proximidade temporal dos objetos em 

análise, da filosofia patrimonial em causa, como da exigência de sensibilização em prol 

dos valores a proteger. Recorde-se que se trata, muitas vezes, de objetos presentes 

no quotidiano das comunidades contemporâneas, que em muitos casos passaram ao 

estatuto de «ferro-velho», imóveis antigos, fora dos parâmetros do património «já 

visto», admissível de proteger”.  

Essa complexidade originou a criação de um guia que fixa orientações sobre o Património 

Industrial, o Industrial Heritage Re-tooled: The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation14 

(2012). 

Quanto ao panorama atual da preservação do Património Industrial, Kühl (2010) defende que, 

apesar de ser notório o esforço para o estabelecimento das definições e estudo monográfico de alguns 

testemunhos industriais, ainda é necessário um estudo interdisciplinar das obras e respetiva 

envolvente. O estudo das obras não deve apenas abordar as suas componentes físicas, mas sobretudo 

estudar “a questão da inserção desses bens no espaço (…) e as suas relações com a estrutura da 

cidade ou do território, a sua articulação com os aspetos sociais, económicos, culturais e políticos” 

(Kühl, 2010: 27). A autora refere também que, apesar de todos os textos referirem a necessidade de 

preservação deste tipo de testemunhos, eles não referem como se deve efetivamente proceder. A título 

de exemplo, a Carta de Nizhny Tagil (2003), sobre o Património Industrial, nos aspetos relativos à sua 

preservação remete o leitor para as Cartas de Veneza e Burra. Beatriz Kühl (2010) refere ainda que é 

necessário aplicar efetivamente os princípios da conservação e do restauro nas intervenções em bens 

culturais de índole industrial. 

O ideal seria que o referido guia - Industrial Heritage Re-tooled - aliado aos Princípios de Dublin, 

conseguisse responder às questões em aberto sobre o Património Industrial, neste texto refletidas pela 

opinião da doutora Beatriz Kühl. Contudo, à semelhança do que acontece com a generalidade do 

Património Cultural, todos os casos são distintos e merecem uma análise individual. Essa análise 

individual permitirá que se proteja o que realmente merece esse estatuto pois, nem todos os 

testemunhos industriais são portadores de valores que justifiquem a sua proteção. 

 

 

                                                      
14 Douet, James (2012) Industrial Heritage Re-tooled: The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, Reino 
Unido: Carnegie Publishing Ltd. 
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2.3 A RECONVERSÃO COMO RESPOSTA 

A Reconversão constituiu-se como uma das muitas intervenções possíveis de levar a cabo no 

Património. Segundo a New Zealand Charter (2010, cit. in Barranha, 2016: 73), “intervenção significa 

qualquer atividade suscetível de causar perturbações ou alterações num lugar ou na sua construção. 

A intervenção inclui escavações arqueológicas, investigação invasiva de estruturas construídas e 

qualquer intervenção para fins de conservação”.  

A intervenção a realizar é sempre fortemente condicionada pelas características do objeto, do 

seu estado de conservação e dos valores a preservar, bem como dos objetivos a atingir. A subjetividade 

do conceito pode, por um lado ser positiva, no sentido em que proporciona mais do que uma resposta 

válida para cada situação, mas por outro lado pode ser negativa, podendo pôr em risco os valores do 

testemunho em causa (Serrano, 2010).  

As intervenções em testemunhos de origem industrial devem ter sempre início na seleção das 

estruturas a manter com base nos valores identificados. Merola (2003 cit. in Catafesta, 2012) refere 

que deve ser realizada uma seleção criteriosa dos objetos, tendo sempre em mente que nem tudo é 

suscetível de ser conservado. O tipo de intervenção a adotar varia sempre de caso para caso e dos 

objetivos que se pretendem atingir (Catafesta, 2012) (Serrano, 2010). 

As Cartas referem e caracterizam vários tipos de intervenção, que vão desde a “conservação 

preventiva ao restauro e à reconstrução, da reabilitação à renovação, da possibilidade de adaptação 

ao problema do uso compatível” (Barranha, 2016: 72).  

Conservação são todas as ações que visam compreender e preservar os valores cultural e 

patrimonial que estão associados a um determinado bem15 (Carta de Veneza, 1964: artigo 3º) (Carta 

de Cracóvia, 2000: Anexos – Definições) (New Zealand Charter, 2010: Definitions). Enquanto isso, o 

restauro ”destina-se a preservar e a revelar os valores estéticos e históricos dos monumentos” (Carta 

de Veneza, 1964) devolvendo-o a “um estado anterior conhecido”16 (Carta de Burra, 1999). As Cartas 

referem ainda a necessidade do respeito pelos materiais originais e a importância do conhecimento 

histórico e arqueológico do objeto e da respetiva envolvente (Carta de Veneza, 1964: artigo 9º). Admite-

se ainda a possibilidade de remoção ou adição de acrescentos desde que facilitem a leitura do valor 

cultural do objeto (New Zealand Charter, 2010: 9) (Carta de Burra, 1999: artigo 1º). É também definido 

o conceito de reconstrução que, ao contrário do restauro, permite a introdução de novos materiais 

(Carta de Burra, 1999) (New Zealand Charter, 2010: Definitions) (Carta de Cracóvia, 2000: Ponto 4).  

                                                      
15 Ver também os conceitos de conservação preventiva, abordado pelo ICOM-CC (2008) Terminology to 
Characterize the Conservation of Tangible Cultural Heritage e o conceito de conservação integrada, abordado em 
Conselho da Europa (1985) Convenção de Granada – Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico 
da Europa (Barranha, 2016). 
16 Ver também 1º Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana (1995) Carta de Lisboa sobre a Reabilitação 
Urbana Integrada, Artigo 1º. 
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A manutenção permanente dos bens e respetiva envolvente17 são ações fortemente 

recomendadas, devido à sua eficácia para a conservação do Património. A Carta de Burra (1999: 

Definições) define manutenção como “os cuidados contínuos para a proteção da substância e da 

envolvente de um lugar e, como tal, deve ser distinguida da reparação. A reparação envolve restauro 

ou reconstrução”. Da mesma forma o conceito de manutenção, deve também distinguir-se de 

preservação que, segundo a Carta de Burra (1999: Definições), significa “manter a materialidade de 

um lugar, no seu estado existente, e retardar a sua deterioração”.  

Quando existe a necessidade de reintegrar e adaptar o bem às circunstâncias atuais, recorre-

se a ações de reabilitação. Estas ações têm como objetivo modificar os padrões de funcionamento 

iniciais e torna-los contemporâneos, podendo envolver a inserção de novos usos (Appleton Charter, 

1983). A Resolução (76) do Conselho da Europa (1976) diz ser altamente desejável a promoção da 

reabilitação ao invés da renovação pois esta última pode implicar demolição.  

O tipo de intervenção que aqui interessa abordar e explorar – reconversão - relaciona-se com 

os conceitos de adaptação e uso compatível. Adaptação implica modificar um lugar de modo a adequá-

lo a um uso existente ou proposto. Esta intervenção só deve ser aceite se provocar um impacto mínimo 

no significado cultural do bem (Carta de Burra, 1999). Assim, a adaptação são os processos que 

implicam a modificação de um lugar para um uso compatível, mantendo o seu valor patrimonial e 

cultural (New Zealand Charter, 2010). Por sua vez, “a expressão uso compatível designa um uso que 

respeita o significado de um lugar. Esse uso não envolve qualquer impacto, ou envolve um impacto 

mínimo, no significado cultural” (Carta de Burra, 1999: artigo 7º). 

Deste modo, a reconversão é definida como uma operação que implica alteração de uso e a 

concretização de um conjunto de ações destinadas a adaptar o desempenho da estrutura original às 

novas necessidades e exigências impostas pelo novo uso (Flemming, 2007) (Coelho, 2003 cit. in 

Serrano, 2010). Folgado (2004 cit. in Serrano, 2010) afirma que: 

“A reutilização como fenómeno de salvaguarda consiste, no entanto, num difícil 

desafio. Afastando-se da sua função inicial, estes espaços ao serem adaptados a 

novas funções e perpetuarem, em simultâneo, a «aura» que lhes confere o direito de 

passaporte para o futuro, têm de ser considerados como «monumentos» portadores de 

referencias significantes. A sensibilidade terá de estar aliada ao conhecimento e inscrita 

em procedimentos patrimoniais e urbanísticos”.  

As características arquitetónicas das construções industriais tornam-nas favoráveis à 

implementação de novas funções pois são construções simples e sólidas, de fácil manutenção, com 

                                                      
17 Definição de manutenção em: Conselho da Europa (1975) Declaração de Amesterdão; ICOMOS-Austrália (1979-
1999) Carta de Burra, artigo 1º; ICOMOS-Canada (1983) Appleton Charter – The Appleton Charter for the 
Protection and Enhancement of the Built Environment; ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the 
Conservation of Places of Cultural Heritage Value, Definições (Barranha, 2016).  
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grandes vãos livres, com luz natural e ventiladas, com pés-direitos altos e configurações espaciais 

simples (Catafesta, 2012) (Serrano, 2010).  

Atualmente, o interesse na reconversão de edifícios industriais relaciona-se com a necessidade 

de preservar o testemunho industrial, enquanto um todo (incluindo bens tangíveis, móveis e imóveis, e 

intangíveis), mas também pela necessidade de preservação de partes concretas, como métodos 

construtivos, materiais inovadores ou do seu valor social e de memória. Além destes há também fatores 

de ordem económica e ecológica que viabilizam e sustentam ações de reconversão (Serrano, 2010).   

Segundo Serrano (2010), um dos primeiros exemplos de reconversão de edifícios industriais é 

a Gare D’Orsay, uma antiga estação ferroviária que funcionou em Paris entre 1898 e 1970. Esta antiga 

estação foi reconvertida no Museu D’Orsay (Fig. 2.9), em 1986, com a intervenção de Renaud Bardon 

(1942-2011), Pierre Colboc e Jean-Paul Philippon, Em Londres, berço da industrialização, destaca-se 

o Tate Modern (Fig. 2.10), um importante museu de arte moderna e contemporânea. O atual museu 

surgiu da reconversão da antiga Bankside Power Station (1952). A intervenção aconteceu entre 1995 

e 2000 e foi assinada pelos arquitetos Herzog & De Meuron. Não só na Europa se desenvolveram 

intervenções de reconversão em edifícios de índole industrial. Catafesta (2012) aponta o San Antonio 

Museum of Art (1970-1977) (Fig. 2.11), uma antiga cervejaria reconvertida em museu através da 

intervenção do grupo Cambridge Seven, nos Estados Unidos.  

 

       

       

  

A reconversão de Património Industrial em espaços museológicos, ou em espaços com fins 

culturais, tem sido a opção mais frequente devido à facilidade de integração dos novos programas nas 

características das construções industriais. Apesar de esta ser a prática mais comum, o Património 

Industrial tem também acolhido outros usos, como por exemplo a habitação, espaços de comércio ou 

laborais (Serrano, 2010). A título de exemplo destaca-se: Frøsilos, Residência Gemini (Fig. 2.12), um 

antigo silo de cereais construído em 1963 na Dinamarca, reconvertido em habitação coletiva através 

da intervenção do atelier MVRDV entre 2003 e 2005; Douro’s Place (Fig. 2.13), um antigo armazém 

Fig. 2.9 Museu D’Orsay, Paris, s.d. 
http://paris-fotos.blogspot.pt/2013/07/museu-
dorsay.html 

4 
4 
4 
4 

Fig. 2.10 Tate Modern, Londres, s.d. 
http://www.tate.org.uk/about/projects/cons
tructing-tate-modern 

4 
4 
4 
4 

Fig. 2.11 San Antonio 
Museum of Art, Texas, 
Estados Unidos da América, 
2005. 
Autor: John Hazeltine 
http://www.tfaoi.com/aa/1aa/1aa
618.htm 
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frigorífico construído entre 1937 e 1939, alberga desde 2007 instalações comerciais e habitacionais 

através da intervenção de Carlos Prata; Gasómetros de Viena (Fig. 2.14), inaugurados em 1892, eram 

quatro gasómetros que sofreram a intervenção de Jean Nouvel (Gasómetro A), Coop Himmel(b)lau 

(Gasómetro B), Manfred Wehdorn (Gasómetro C) e Welheim Holzbauer (Gasómetro D),  albergando 

desde 2001 usos mistos, a saber: comércio, habitação, zona de escritórios, sala de espetáculos, 

residências de estudantes e salas e arquivos municipais. 

 

       

       

 

Ainda que a reconversão de Património seja uma opção frequentemente utilizada, a sua 

abordagem em documentos normativos sobre o Património não é efetuada de forma sistemática e 

específica, (Serrano, 2010). Deste modo, a reconversão devia, como refere Choay (2000: 193), “ser 

objeto de uma pedagogia particular”. Apesar da autora considerar que esta é uma prática que depende 

do bom senso e é difícil de ensinar, refere também que há ensinamentos que podemos retirar “das 

tradições urbanas e dos comportamentos patrimoniais” (Choay, 2000: 193).   

 

  

Fig. 2.12 Frøsilos, Residência Gemini, 
Copenhaga, 2012. 
Autor: Rob Deutscher 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ge
mini_Residence_(Copenhagen).jpg 

Fig. 2.13 Douro’s Place, Porto, 
s.d. 
Autor: Luis Ferreira Alvez 
http://www.carlosprata.com/Ficha08
.html 

Fig. 2.14 Gasómetro de Viena, s.d. 
http://www.coop-
himmelblau.at/architecture/projects/apart
ment-building-gasometer-b/ 
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3 DUAS CIDADES, DUAS REALIDADES 

LISBOA E SÃO PAULO 

 

 O presente capítulo aborda aspetos característicos das realidades das cidades de Lisboa e São 

Paulo relacionados com a evolução histórica das cidades, os seus processos de industrialização e 

conservação do Património, com o objetivo de reunir informação pertinente para a análise dos casos 

de estudo selecionados em ambas as cidades.  

 A análise das duas cidades incidirá em aspetos como a evolução histórica das cidades de 

Lisboa e São Paulo, o processo de industrialização (início e evolução, tipo de indústrias e sua 

localização no espaço urbano), bem como o enquadramento legal e institucional inerente à 

conservação do Património Industrial e à perspetiva das cidades face a este tipo de Património.  

 

3.1 PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO 

DA ARQUITETURA INDUSTRIAL 

Lisboa 

“A industrialização de Portugal não tem talvez nada de especial para contar, mas tal não 

diminui, eventualmente, o possível interesse em conhecê-la, bem como ao enquadramento jurídico e 

económico em que se desenvolve” 

(Ferreira do Amaral, 1966 cit. in Custódio, 2005: 14)  

O primeiro momento de industrialização em Portugal surge, ainda no século XVIII, com a 

implementação das Reais Fábricas e da Fábrica das Sedas do Rato. É então, no início do século XIX, 

que se regista um aumento do número de estabelecimentos industriais principalmente nos setores têxtil 

e metalúrgico. Até ao início desse século não havia muitos edifícios construídos propositadamente para 

a instalação de atividades industriais, uma vez que estas ocupavam antigos conventos e palácios, 

afirma Moita (1994 cit. in Ramos, 2011). Segundo Diogo (2000 cit. in Ramos, 2011), comparativamente 

a outros países da Europa, Portugal apresentava já nessa altura um atraso no desenvolvimento 

industrial. 

Em Lisboa, até 1880, existiam principalmente pequenas indústrias onde trabalhava mão de 

obra não qualificada utilizando maquinaria tradicional (Ramos, 2011). Apenas no final do século XIX 

ocorreram mudanças significativas na indústria em Portugal e em especial nas grandes cidades, como 
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Lisboa e Porto. A instalação das indústrias a vapor, ainda no século XIX, deu origem, em Lisboa, a dois 

importantes núcleos industriais: Alcântara e Xabregas.  

Em Alcântara, com a abertura da via de circunvalação (1852-1957) e a criação da estação 

Alcântara - Terra com ligação ao Rossio (1888), instalaram-se indústrias dedicadas ao fabrico de sabão, 

sendo a mais conhecida a Companhia União Fabril – CUF (1898).  

O núcleo industrial de Xabregas tem uma afirmação no território muito maior, dado que se 

estendia desde o Campo das Cebolas até ao rio Trancão. A instalação do caminho-de-ferro (Leste e 

Norte, com início em 1865) e a proximidade aos portos do Tejo, que beneficiavam a entrada e saída de 

produtos e pessoas, demonstraram ser aspetos fundamentais para o crescimento da indústria nesta 

zona. As indústrias predominantes neste período de ascensão dedicavam-se principalmente à 

estamparia, aos algodões e ao fabrico do tabaco. O sector alimentar e o químico vão, mais tarde, 

desenvolver-se também nesta área (Folgado, 2005).  

No final do século XIX, a emergência das novas indústrias fez com que as fábricas se 

deslocassem do centro para locais mais periféricos da cidade Oitocentista. Este fator, aliado à 

necessidade dos trabalhadores em morar perto do local de trabalho, deu origem a uma mudança na 

forma de habitar a cidade. Inicialmente, os trabalhadores habitavam em espaços insalubres, que se 

desenvolviam em zonas abandonadas. Mais tarde, em resposta a este problema, surgem as primeiras 

vilas operárias. São exemplo destas vilas as construídas por iniciativa dos proprietários da Companhia 

do Fabrico de Algodões, entre 1867 – 1877, e da Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, em 

1873 (Ramos, 2011). 

No ano de 1898 construiu-se, pela primeira vez em Portugal, um edifício em betão, a Fábrica 

de Moagem de trigo do Caramujo, em Almada. Este novo material começou por ser utilizado primeiro 

em edifício utilitários, de que é exemplo a referida fábrica, e posteriormente em obras públicas. Na 

sequência dos avanços científicos registados em território nacional, o estudo deste novo material 

possibilitou a construção de um edifício totalmente em betão armado, a Fábrica de Cerveja Portugália 

em Lisboa (1912) (Fig. 3.1) (Tostões, 2005).   

Com a definição de uma nova área industrial, no âmbito do Plano Diretor de Lisboa de 194818, 

surge o bairro industrial dos Olivais localizado entre dois eixos viários importantes: a Avenida Marechal 

Gomes da Costa e a Avenida Infante D. Henrique. A lógica de criação desta zona industrial seguiu os 

mesmos pressupostos dos adotados em Oitocentos (perto do rio e do caminho de ferro) e outros que 

olhavam para o futuro: rápido acesso à futura autoestrada do Norte e ao aeroporto. Os principais 

setores de produção aí localizados foram o têxtil, o químico e o metalúrgico (Folgado, 2005).  

É importante referir também que a introdução da energia elétrica, em meados do século XX, 

trouxe novas indústrias que dependiam desta forma de energia. São exemplos a fábrica DIALAP (Fig. 

                                                      
18 Ver capítulo 3.2, O espaço urbano e a atividade industrial. 
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3.2), a Fábrica Barros (1947 – 1949), a Kores Portuguesa (1956 – 1957) e o Consórcio Laneiro (1951 

– 1953) (Folgado, 2005). A fábrica de lapidação de diamantes, DIALAP, construída entre 1960 e 1966, 

foi um exemplo de qualificação urbana através de um programa industrial, respondendo ao Plano 

Diretor de 1948. O projeto original foi responsabilidade dos arquitetos Carlos Manuel Ramos e António 

Teixeira Guerra e alberga agora os estúdios da Rádio e Televisão de Portugal - RTP (Folgado, 2014). 

 

    

    

 

Na década de 1980 inicia-se então o processo de desindustrialização da cidade com a 

transferência de fábricas para os arredores (Ramos, 2011). Segundo os dados da Base de Dados 

Portugal Contemporâneo19, em 2012, existiam menos de duas mil firmas abertas na cidade de Lisboa, 

entre indústria transformadoras e extrativas. 

 

São Paulo 

“As cidades brasileiras crescem muito rapidamente, e, entre elas São Paulo mais que qualquer 

outra.” 

 (Leonardo Benevolo, 1980 cit. in Toledo, 1981: 7) 

Os grandes historiadores que se dedicam a estudar a cidade de São Paulo afirmam que em 

meados do século XVIII, face a outras cidades brasileiras, São Paulo era menos desenvolvida. Foi 

então, ainda durante o século XVIII, com a introdução da cultura da cana de açúcar que este panorama 

se começou a inverter. Outro acontecimento que fomentou o desenvolvimento da cidade foi a sua 

localização estratégica que fez com que São Paulo passasse a fazer parte das mais importantes rotas 

comerciais que aconteciam na época. Apesar disso, os caminhos eram de péssima qualidade o que, 

                                                      
19 Disponível em: pordata.pt (acesso em: 18 de agosto de 2017). 

Fig. 3.1 Fábrica Portugália, Lisboa, 2014. 
https://blogconceicao.blogspot.pt/2014/02/biodiversidade-
cervejaria-portugalia.html 

Fig. 3.2 DIALAP, Lisboa, s.d. 
http://maislisboa.fcsh.unl.pt/uma-fabrica-de-diamantes-na-
modernizacao-de-lisboa/ 
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de certa forma, dificultava o crescimento da economia (Langenbuch, 1980). Simplificando, “na primeira 

metade do século XIX, a capital paulista pouco diferia da vila e cidade dos tempos coloniais” (Matos, 

1955: 89). 

Foi então, no decorrer da segunda metade do século XIX, com o aparecimento da indústria do 

café, o desenvolvimento das linhas de caminho de ferro e a imigração europeia (principalmente 

italiana), que a cidade de São Paulo se começou a desenvolver de forma notória. Estes fatores levaram 

a que em menos de meio século, São Paulo tenha aumentado em mais de sete vezes a sua população, 

passando de 31 mil habitantes em 1872 para 240 mil habitantes em 1900 (Matos, 1955). Com o 

aumento da população, “impulsionou-se o desenvolvimento de uma indústria produtora de bens de 

consumo de primeira necessidade, alimentos, calçados, têxtil” (Nova, 2016: 26). Este foi o ponto de 

viragem que transformou uma pequena cidade de aspeto colonial num “centro comercial cheio de vida, 

onde o dinheiro começava a correr em abundância” (Matos, 1955: 111). Foi também neste período, em 

1874, que entrou em funcionamento a primeira fábrica têxtil da capital, a Companhia Industrial. Esta foi 

também a primeira fábrica a instalar geradores que permitiriam a iluminação dos espaços interiores e 

o alargamento do horário de laboração (Pudin, 2009).  

O aparecimento da indústria do café, o desenvolvimento das linhas de caminho de ferro e a 

imigração europeia são aspetos de extrema importância para o entendimento do processo de 

industrialização da capital paulista. É preciso entender que apesar de serem acontecimentos 

individuais, acabam por ser indissociáveis. A indústria do café foi, sem dúvida, a força motriz que 

desencadeou todo o processo de desenvolvimento. Apesar disso, o impacto económico, industrial e 

social que este setor provocou só aconteceu graças às novas infraestruturas que possibilitaram a 

exportação do produto para todo o mundo. Por último, também os emigrantes europeus tiveram um 

papel importante, na medida em que inseriram e dinamizaram novos setores, destacando-se de início 

o têxtil. Além disso, os emigrantes europeus trouxeram também o ideário capitalista (Nova, 2016). 

As soluções construtivas e os materiais utilizados nos edifícios industriais foram pouco diversas 

(Rufinoni ,2004, cit. in Pudin, 2009). De um modo geral, os edifícios industriais ocupavam um quarteirão 

e eram construídos em alvenaria de tijolo aparente e estrutura de ferro fundido ou aço. Pudin (2009) 

afirma ainda que a maioria dos materiais e técnicas eram importados. 

Algumas das construções mais relevantes neste período foram a São Paulo Alpargatas20 (1907) 

(Fig. 3.3), alguns edifícios pertencentes às Indústrias Reunidas Francesco Matarazzo21 (1891) (Fig. 3.4) 

e o Cotonifício Rodolfo Crespi (1897), que será analisado adiante. Estas construções tendiam a 

localizar-se perto das vias de comunicação, primeiro ao longo da linha do caminho de ferro, e mais 

tarde perto das principais autoestradas. 

                                                      
20 Projeto do arquiteto italiano Julio Michele, também autor do Viaduto Santa Ifigênia, em São Paulo (Rufinoni, 
2004 cit. in Pudin, 2009). 
21 O maior grupo empresarial da América latina que trabalhou em diversos ramos, como o têxtil, o químico e o 
alimentício.  
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Na então denominada “metrópole do café” ou “a capital dos fazendeiros”22, o “surto industrial” 

(Petrone, 1955: 127) prosseguiu durante o século XX. Muito embora a industrialização registada até 

aqui tenha sido encarada como responsável por grandes avanços no desenvolvimento e fortalecimento 

do parque industrial, acabou por se constituir apenas como o início de um crescimento quase 

exponencial durante o século XX. O grande crescimento industrial acontece a partir da década de 1920 

(Pudin, 2009). A instalação de redes de infraestruturas (transporte ferroviário, iluminação pública, rede 

de água e energia elétrica), ainda que de forma rudimentar, revelou ser um fator decisivo para a 

instalação de novas indústrias na capital paulista (Garrafoli, 2012). Surgiram então as primeiras fábricas 

de estruturas metálicas das quais são exemplo a Companhia Brasileira de Construção Fichet Schwartz-

Hautmont (1923), uma multinacional francesa, e a Pierre Saby, empresa francesa fundada em 1935 

(Pudin, 2009). 

 

    

    

 

No período compreendido entre 1940 e 1955, como consequência das dificuldades originadas 

pela II Guerra Mundial, a produção voltou-se principalmente para o mercado interno (Maffei, 1982 cit. 

in Pudin, 2009). Nessa altura, em São Paulo, destaca-se a fábrica da Arno, projeto do arquiteto 

brasileiro Rino Levi, pelo uso de uma estrutura leve de treliças metálicas onduladas (Pudin, 2009).  

No ano de 1955, São Paulo teria cerca de 20 mil estabelecimentos fabris a laborar responsáveis 

pela a produção industrial de todo o país (Petrone, 1955). Ainda na década de 1950, os governos 

                                                      
22 Termos utilizados, respetivamente, por Ernani Silva Bruno e Pierre Monbeig nas suas obras para denominar o 
período (1872-1918) (Petrone, 1955).  

Fig. 3.3 Antiga São Paulo Alpargatas, São Paulo, s.d. 
http://exame.abril.com.br/negocios/a-trajetoria-centenaria-da-dona-da-havaianas-
em-11-imagens/ 
 

 
 
 

Fig. 3.4 Moinho Matarazzo, 
pertencente às Indústrias Reunidas 
Francesco Matarazzo, São Paulo, 
2016. 
Autor: Alana Claro 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Moinho_Matarazzo_13.jpg 
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paulista e federal aplicaram uma política de apoio à descentralização das atividades económicas 

(Lencioni, 1991 cit. in Nova, 2016). Na altura, a área metropolitana concentrava 40% dos 

estabelecimentos comerciais e 55% do número de trabalhadores do total do estado de São Paulo 

(Nova, 2016). 

 

Lisboa e São Paulo 

Estamos perante duas cidades diferentes, que cresceram em tempos e com ritmos diferentes. 

Por um lado, em Lisboa o crescimento da indústria desenvolveu-se de forma mais gradual, 

comparativamente a São Paulo, originando um processo de industrialização mais lento e com 

consequências menos impactantes. Por outro lado, em São Paulo foi o desenvolvimento da indústria 

que permitiu que a cidade deixasse de ser apenas uma pequena cidade colonial e se tornasse na 

grande metrópole que é hoje. Ainda que este processo tenha originado o desenvolvimento da 

sociedade e da cidade paulistanas, este acontecimento ocorreu de forma exponencial e pouco 

organizada.  

 

 

 3.2 O ESPAÇO URBANO E A ATIVIDADE INDUSTRIAL 

Lisboa 

Muito embora se considere que o urbanismo surgiu em Portugal num período anterior ao século 

XIX, foi com o Plano Geral de Melhoramentos (1865) que ocorreu a primeira tentativa de legislar o 

planeamento urbanístico em Portugal (Gago, 2005). Este plano tinha como principal enfoque a definição 

de vias de comunicação e a salubridade da cidade, propondo melhoramentos das “ruas, praças, jardins 

e edificações existentes, e à construção e abertura de novas ruas, jardins e edificações” (Decreto nº 

10/1864 cit. in Gago, 2005).  Nessa altura, as principais indústrias da cidade de Lisboa situavam-se em 

Alcântara e Xabregas, que fundiam áreas fabris e residenciais (Folgado, 2005). 

Antes do aparecimento de planos urbanísticos que abordam a dimensão industrial no tecido 

urbano, a prática comum correspondia à elaboração de plantas que apenas localizavam as indústrias 

no território. Na Planta dos principais centros industriais de Lisboa, núcleos de população operária e 

Bairros Económicos (Fig. 3.5), de 1934, estão assinaladas as principais fábricas e oficinas, os principais 

núcleos de população operária e os locais onde se poderão vir a construir bairros económicos. Nesta 

planta aparecem localizadas cerca de cinquenta e sete fábricas e oficinas (número baixo relativamente 

ao esperado), distribuídas, maioritariamente, ao longo do Tejo, em bairros tradicionalmente 
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industrializados (como Alcântara, Xabregas ou o Beato). Apesar de se constituírem como um 

instrumento útil, estas plantas incluem apenas as grandes indústrias, deixando de parte metade das 

indústrias, as mais pequenas (Folgado, 2009). 

 

 

 

 

Considerando que o urbanismo apenas surgiu na cidade de Lisboa com a publicação formal de 

um Plano Geral de Melhoramentos, então tal só aconteceu em 1903, no seguimento da publicação do 

Decreto-Lei de 2 de setembro de 1901 que encarregava o município de desenvolver o Plano Geral de 

Melhoramentos (Gago, 2005).  

O primeiro plano urbanístico a considerar o planeamento de zonas dedicadas às indústrias foi 

o Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa data de 194823 (Fig. 3.6), elaborado por Étienne 

De Gröer, arquiteto e urbanista polaco que ocupou o cargo de urbanista conselheiro técnico na Câmara 

Municipal de Lisboa (CML) entre 1938 e 1940. As principais linhas de força do Plano de De Gröer eram: 

                                                      
23 Apesar de o plano só ter sido publicado em 1948, foi produzido em 1938. Disponível em: http://www.cm-
lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal/enquadramento-do-pdm (acesso em: 20 de 
maio de 2017). 

Fig. 3.5 Planta com a localização dos principais centros industriais de Lisboa, núcleos de população operária e 
bairros económicos, Lisboa, 1934. 
Adaptado de: https://issuu.com/camara_municipal_lisboa/docs/rossio_5_issuu 
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criação de uma rede viária radioconcêntrica; organizar densidades populacionais do centro para a 

periferia; criar uma zona industrial na zona oriental da cidade, associada ao porto; construir uma ponte 

sobre o rio Tejo; construir um aeroporto na parte Norte da cidade; criar um parque em Monsanto. 

Segundo Folgado (2005), o regulamento deste plano fazia referência à proibição de construção de 

fábricas em zonas residenciais. Na Fig. 3.6 podem observar-se as principais avenidas projetadas e 

existentes, os bairros municipais e económicos, o parque de Monsanto e a zona do aeroporto. 

 

 

 

  

 Em 1954, a CML criou o Gabinete de Estudos Urbanísticos (GEU) com o objetivo de rever o 

plano elaborado por De Gröer. Consequentemente, em 1959, surge o Plano de Desenvolvimento de 

Urbanização de Lisboa (PDUL)24 que, no geral, manteve a maioria das propostas do Plano de 1948.  

O Plano Geral de Urbanização da Cidade de Lisboa de 197725, desenvolvido pelo urbanista 

George Meyer-Heine, arquiteto e urbanista francês, revelou uma visão diferente da cidade daquela que 

estava na base dos planos anteriores. Este novo plano resultou da necessidade de conferir um novo 

                                                      
24 Disponível em: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal/ 
enquadramento-do-pdm (acesso em: 19 de maio de 2017). 
25 Segundo a informação disponível no site da CML, op. cit., o Plano de Meyer-Heine apenas foi publicado em 
1977, mas começou a ser desenvolvido em 1967. 

Fig. 3.6 Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa, 1948. 
Adaptado de: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal/enquadramento-do-pdm 
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enquadramento às atividades industriais na nova realidade urbana de Lisboa. Segundo Folgado (2009), 

o plano de Meyer-Heine procurou reduzir o desenvolvimento industrial na cidade, incrementando a sua 

presença e desenvolvimento em zonas periféricas como na margem sul do Tejo, Setúbal e na linha de 

Cascais e Sintra. Na Fig. 3.7 estão assinaladas as principais zonas definidas no plano e as já existentes 

na altura, onde é possível observar a grande área industrial, a Oriente, o comércio e serviços 

concentrados na zona da Baixa Pombalina, Cais do Sodré e Avenida da Liberdade. 

 

 

 

 

 O Plano Diretor Municipal (PDM) elaborado em 1994 teve com o objetivo dar resposta á rápida 

transformação urbana que Lisboa registava na altura e à pretensão de criar condições para uma Lisboa 

do século XXI mais humana e moderna. Assim, em relação à localização da indústria e segundo o 

Regulamento do Plano26 (2012), o PDM manteve as áreas predominantemente industriais na zona 

oriental, e promoveu a desativação de grandes indústrias da zona ocidental de Lisboa. 

É também importante referir o Plano de Urbanização da zona de intervenção da Expo ‘9827, 

que embora não faça referência ao lugar das indústrias na cidade, acabou por ter consequências neste 

                                                      
26 Disponível em: http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/AF_ 
REGULAMENTO_PDM_Lx.pdf (acesso em: 27 de agosto de 2017). 
27 Disponível em: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-eficazes/plano-de-
pormenor-2-do-recinto-da-expo-98 (acesso em: 12 de dezembro de 2017). 

Fig. 3.7 Plano Geral de Urbanização de Lisboa, 1977. 
Adaptado de: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal/enquadramento-do-pdm 
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setor. A zona do recinto da Expo ’98 veio a localizar-se na zona oriental da cidade, onde, à data, 

predominavam as indústrias. Desta forma, a Expo ’98 acabou por marcar, de certa forma, o início da 

mobilização das indústrias que se localizam na zona oriental da cidade para zonas periféricas. 

 O PDM atualmente em vigor, de 2012, introduz o termo de indústria compatível, limita a 

utilização industrial da zona ribeirinha e define os espaços de atividades económicas destinados à 

fixação da indústria. Segundo o Regulamento do Plano (2012: 41) “indústria compatível compreende 

as atividades industriais cujo licenciamento industrial, de acordo com a legislação específica, é 

competência da autarquia e que não estejam sujeitas a licenciamentos específicos adicionais na área 

ambiental ou não produzam impactes ambientais incompatíveis com os restantes usos”.  Pela análise 

da Planta de Ordenamento – Qualificação do Espaço Urbano (Fig. 3.8) é possível constatar que as 

áreas destinadas à fixação de indústrias são muito reduzidas, localizando-se na zona oriental e na 

coroa norte da cidade. Desta forma, a cidade de Lisboa dá primazia e reforça os espaços centrais e 

residenciais, onde se privilegia a predominância do uso habitacional, e a equipamentos de utilização 

coletiva e serviços públicos do que a atividades económicas, que compreendem o setor terciário, 

industrial e logístico (Regulamento PDM, 2012). 
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Fig. 3.8 Planta de Ordenamento – Qualificação do Espaço Urbano, Lisboa, 2012. 
Adaptado de: http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/vigor2/01_QUALIFICACAO.pdf 
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São Paulo 

 Até ao final do século XIX, São Paulo não era uma cidade muito desenvolvida e estava longe 

de ser a metrópole que é hoje. Aliás, os seus limites não iam além do Bom Retiro (a norte), da 

Consolação (a Oeste), do Paraíso (a Sul) e do Belenzinho (a Este). A Fig. 3.9 identifica os principais 

bairros da cidade de São Paulo no final do século XIX e início do século XX bem como a linha do 

caminho de ferro que fazia a ligação entre a cidade costeira paulista de Santos, a Sudeste de da cidade 

de São Paulo, com uma cidade interior, Jundiaí, a Noroeste de São Paulo. 

 

 

              Zona central da cidade                               Linha do caminho de ferro 

 

 

Segundo Rufinoni (2004, cit. in Bardese, 2011: 28), “a distribuição espacial das indústrias em 

1901, além de evidenciar o aumento de estabelecimentos no centro da cidade, aponta o avanço pelas 

terras ao longo das ferrovias (…). Os novos bairros formados nas proximidades das ferrovias são 

escolhidos para abrigar a expansão da indústria: Brás, Mooca e Belenzinho, na região Leste; Bom 

Retiro, Barra Funda e Água Branca, para Norte e Nordeste [Fig. 3.9]. Neste momento, portanto, 

observamos o início da grande transformação desses arredores em bairros marcadamente industriais 

e operários”. Apesar da tendência das indústrias se localizarem perto das linhas do caminho de ferro, 

não havia nenhum plano ou intenção pré-definida de concentrar todas as industrias numa zona 

específica, dando origem a “uma fase de progresso material incontrolado, sem coordenação e sem 

Fig. 3.9 Planta Geral da Cidade de São Paulo com indicação de alguns bairros e a zona central assinalada, 
Município de São Paulo, 1914. 
Adaptado de: http://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/123456789/17590 
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planeamento” (Morse, 1950 cit. in Bruno, 1954: 913). A tendência das indústrias se localizarem perto 

das vias de comunicação justificava-se apenas pela facilidade no transporte dos produtos. A 

necessidade crescente de garantir habitação aos novos trabalhadores deu origem a que surgissem 

muitos bairros em áreas não planeadas, criando graves problemas de urbanismo, transporte e 

salubridade (Bardese, 2011). 

É de salientar que, no início do século XX, o crescimento da cidade de São Paulo se fez sentir 

com maior incidência nas direções onde se localizavam as mais importantes áreas industriais, como 

por exemplo: Brás, Belenzinho, Tatuapé, Mooca, Barra Funda, entre outros. O que há de particular 

nestas áreas industriais é que nelas predominavam fábricas de tamanho médio/pequeno destinadas 

principalmente à transformação, sendo frequente a existência de estabelecimentos fabris no meio de 

residências proletárias (Petrone, 1955). Ou seja, apesar do grande fator de crescimento destas 

zonas/bairros ter sido a indústria, a necessidade de alojar a, também crescente, população acabou por 

dar aos novos bairros um caráter misto. 

A primeira lei sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do município de São Paulo foi a 

Lei Municipal 7805/72, de 1972. Esta Lei Municipal mantinha a tendência de localizar as indústrias nas 

imediações das ferrovias, nomeadamente nos bairros da Lapa, Barra Funda, Mooca, Ipiranga e Vila 

Prudente. Além disso, distinguiu a indústria em três tipologias - não incómoda, diversificada e especial 

- e estabeleceu duas zonas específicas para integração da atividade industrial, uma destinada às 

indústrias já consolidadas e outra de uso estritamente industrial. Ainda que com algumas alterações e 

complementos, a génese da Lei Municipal 7805/72 manteve-se até 2004 (Schevz, 2014). A Fig. 3.10 

identifica as Zonas de Uso Industrial da Lei de Zonamento de 1972 e de 2004. Nesta figura estão 

também assinaladas as Subprefeituras da Lapa, Sé e Mooca (que correspondem à zona mais central 

da cidade) e a linha do caminho de ferro para que se consiga entender a relação entre a situação em 

1914 (Fig. 3.9), de 1972 e de 2004. Entenda-se, porém, que a zona assinalada na Fig. 3.10 corresponde 

à Subprefeitura da Mooca e a zona identificada na Fig. 3.9 ao bairro da Mooca. 

A partir da década de 80 do século XX, a configuração do parque industrial paulistano altera a 

sua estrutura produtiva. As alterações na ordem económica mundial provocam impactos de caráter 

territorial e socioeconómico, a saber: mudança de localização da indústria de São Paulo para cidades 

próximas, deixando grandes áreas industriais vazias; utilização de estruturas industriais mais 

compactas; aumento da automatização (Schevz, 2014).  

A Lei Municipal nº 13.885/04 estabelece um novo plano de zonamento para a cidade de São 

Paulo. Este novo plano, muito mais complexo que o anterior, de 1972, distingue quatro tipos de 

utilização industrial - uso industrial compatível, uso industrial tolerável, uso industrial incómodo e uso 

industrial especial - e também duas zonas dedicadas à localização de indústrias - zonas mistas e zonas 

predominantemente industriais. A grande distinção desta nova Lei, de 2004, em relação à anterior, de 

1972, prende-se com a definição do tipo de indústrias presente em cada zona. 
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Recentemente, em 2016, a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS – Lei 

Municipal nº 16.402/16) estabelece o plano de zonamento de São Paulo em vigor. Este plano considera 

apenas zonas predominantemente industriais e zonas de desenvolvimento económico. A localização 

das indústrias definida por este plano não difere de forma relevante da estabelecida nos planos 

anteriores. A Fig. 3.11 identifica a localização das indústrias, do comércio e dos serviços, equipamentos 

públicos e áreas residenciais. 

 

 

 

          Linha do caminho de ferro Santos-Judiaí 
          Limite das Subprefeituras 

Zona de Uso Industrial – Lei de Zonamento de 1972 
Zona de Uso Industrial – Lei de Zonamento de 2004 

Fig. 3.10 Identificação das áreas industriais previstas nas leis de zonamento de 1972 e 2004, delimitação do 
Município de São e Subprefeituras da Mooca, Sé e Lapa, Município de São Paulo. 
Adaptado de: http://smul.prefeitura.sp.gov.br/informes_urbanos/pdf/34.pdf 

Fig. 3.11 Mapa Geral do Zoneamento da Lei 16.402/2016 com as Subprefeituras da Mooca, Sé e Lapa 
assinaladas, Município de São Paulo, 2016. 
Adaptado de: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/17_uso_do_solo_urbano___2014_2014_10782.pdf 
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 De uma maneira geral, a localização das indústrias não mudou muito ao longo do tempo, uma 

vez que no Mapa Geral do Zonamento de 2016 ainda é visível a preferência característica do início do 

século XX de localização das fábricas perto da linha do caminho de ferro. Por outro lado, fruto das 

políticas nacionais e internacionais de descentralização das indústrias, percebe-se uma redução das 

áreas industriais.   

 

Lisboa e São Paulo 

 Da análise efetuada são evidentes as grandes diferenças existentes entre as cidades de Lisboa 

e São Paulo quanto à organização do espaço urbano, com enfoque na atividade industrial. Se por um 

lado, em Lisboa o Tejo sempre foi o principal meio utilizado para o transporte associado às indústrias, 

por outro, em São Paulo a indústria sempre recorreu a meios ferreoviários, e posteriormente 

rodóviários, para o transporte de mercadorias. Em ambas as cidades, as opções adotadas para o 

transporte condicionou fortemente a localização das zonas industriais. 

 Em Lisboa, numa primeira fase, a presença da indústria a Ocidente, em Alcântara e Belém, 

teve um maior impacto, mas mais tarde foi a Oriente que os complexos fabris tiveram uma maior 

presença. Isso ainda hoje se reflete, quer no traçado urbano quer na forma como se vive a cidade, no 

sentido em que é uma zona da cidade onde há uma forte presença de fábricas e complexos industriais 

abandonados e devolutos. 

 Em São Paulo, alguns bairros, que antes eram apenas pequenos povoados, transformaram-se 

em bairros com forte presença industrial. Atualmente, estes bairros, como a Mooca ou o Brás, fazem 

parte da zona central da cidade e, por culpa do processo de desindustrialização, têm também que 

responder à problemática dos espaços fabris desocupados e devolutos. 

 Outra característica que distingue as duas cidades é a atual existência ou não de indústrias na 

cidade. Em Lisboa, as grandes áreas industriais na cidade são raras, uma vez que no centro da cidade 

não há praticamente registo de fábricas. Por sua vez, na cidade de São Paulo, ainda se conseguem 

identificar áreas de dimensão considerável dedicadas à indústria, encontrando-se as áreas industriais 

com maior expressão localizadas na zona central da cidade (Subprefeituras da Lapa, Sé e Mooca). 

Nesta análise será importante ter em conta a diferença de escala entre as duas cidades, uma vez que 

a cidade de São Paulo é cerca de 15 vezes maior do que a cidade de Lisboa. 
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 3.3 ENTIDADES E LEGISLAÇÃO 

 É importante ter em conta que a legislação que estabelece a proteção do Património Industrial, 

é a existente para os restantes tipos de Património Cultural. Assim, o conteúdo deste subcapítulo 

analisa aspetos relativos à generalidade do Património Cultural.  

Um bem é classificado (em Portugal), ou “tombado” (no Brasil), quando através de um ato 

administrativo lhe é reconhecido o seu valor cultural e lhe é instituído um regime jurídico especial. Ou 

seja, o “tombamento” é o equivalente à classificação no sistema jurídico português. O termo 

“tombamento” advém do facto de os bens classificados serem inscritos em livros designados por “Livros 

do Tombo” (Silva, 2013). Os termos distinguem-se pelo regime jurídico atribuído a cada um, mas na 

prática são equivalentes.  

 

Lisboa 

 Em Portugal, as bases da política e do regime de proteção e valorização do Património Cultural 

encontram-se estabelecidas na Lei nº 107 de 8 de setembro de 2001.  

 A Lei nº 107/2007, artigo 2º, refere que os bens que revelem ser “testemunhos com valor de 

civilização ou de cultura” devem ser objeto de proteção e valorização. Ainda segundo o mesmo artigo, 

o interesse cultural do bem pode ser “histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetónico, linguístico, 

documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico” e “refletirá valores de 

memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade”. 

A referida Lei estabelece que os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, 

conjunto ou sítio, e que podem ser classificados como de interesse nacional (IIN), de interesse público 

(IIP) ou de interesse municipal (IIM). Independentemente da categoria, qualquer bem imóvel 

classificado como de interesse nacional é designado por monumento nacional. 

Em Portugal, e segundo o Decreto-Lei nº 115/2012, a entidade responsável pela gestão, 

salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integram o património do país é a 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC)28, um serviço central da administração do Estado, dotado 

de autonomia administrativa. 

O artigo 25º da Lei nº 107/2001 estabelece que todos os bens que se encontram em vias de 

classificação “ficam sujeitos a um regime especial, nos termos da lei”. Segundo Silva (2013), há uma 

grande semelhança entre o regime dos bens em vias de classificação e dos bens já classificados, o 

que não é necessariamente um aspeto positivo. Se por um lado se anui que os bens em vias de 

                                                      
28 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/. 
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classificação devem efetivamente estar ao abrigo de um regime especial, por outro é criticável que este 

regime seja em tudo semelhante ao dos bens já classificados. Segundo Gomes (2005), o ato de 

abertura do procedimento determina desde o início fortes condicionamentos à capacidade de utilização 

e disposição os bens. 

Outro aspeto que é importante abordar no âmbito das realidades brasileira e portuguesa está 

relacionado com os prazos associados aos processos de classificação. Segundo o artigo 24º da Lei 

portuguesa, o prazo máximo estabelecido para o procedimento de classificação é de um ano. No 

entanto, segundo Gomes (2005), até 2005 nenhum procedimento de classificação, ao abrigo da Lei de 

2001, tinha sido concluído em Portugal. Segundo Silva (2013), o prazo da legislação portuguesa devia 

ser revisto uma vez que o vigente não é respeitado. 

Como já referido, o principal objetivo da classificação de bens é a sua proteção. Nesse sentido, 

a legislação tem também um importante papel na regulamentação das obras e intervenções a realizar 

no bem. A Lei nº 107/2001 refere que os órgãos competentes têm que ser informados de quaisquer 

intervenções que possam implicar a destruição, deterioração ou desvalorização bem como têm que 

aprovar e acompanhar “estudos e projetos para obras de conservação, modificação, reintegração e 

restauro”. 

Outro aspeto a considerar é a desclassificação. Segundo Gomes (2005), o diploma português 

refere que, o ato de desclassificação pode surgir por degradação natural, por danos provocados pelo 

titular ou terceiros, com possível concorrência de fatores naturais ou por reavaliação das características 

que sustentam o valor cultural do bem. Ou seja, se as características que inicialmente atribuíam valor 

cultural ao bem desaparecerem, o bem deve ser desclassificado. 

 

São Paulo 

No Brasil, o enquadramento legal que pode ser considerado equivalente, a nível nacional, ao 

de Portugal é o Decreto-Lei nº 25 de 1937. Enquanto que em Portugal a proteção do Património é 

enquadrada essencialmente por uma única Lei de base, no Brasil existe legislação estabelecida a nível 

federal, estadual e municipal. No Estado de São Paulo, a legislação vigente sobre o tema encontra-se, 

principalmente, no Decreto Estadual nº 13.426 de 16 de março de 1979. Por sua vez, a nível municipal 

é possível encontrar informação na Lei municipal nº 10.032 de 27 de dezembro de 1985.  

O artigo 1 do Decreto-Lei nº 25 de 1937 refere apenas que poderão ser tombados os bens “cuja 

conservação seja de interesse público, quer pela sua vinculação a factos memoráveis do Brasil, quer 

pelo seu excecional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. A Constituição 

Estadual de São Paulo, bem como a Lei Orgânica do Município de São Paulo, respetivamente nos seus 
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artigos 260 e 192, referem que “constituem património cultural estadual [municipal] os bens (…) 

portadores de referências à identidade, à ação e à memória”.  

Quanto ao nível de proteção, o Estado Federal e os Estados não fazem distinção, uma vez que 

qualquer bem tombado tem o mesmo tipo de tratamento. Silva (2013) refere ainda que a distinção 

estabelecida no Decreto-Lei entre bens de valor arqueológico etnográfico ou paisagístico, bens de 

interesse histórico e bens de interesse artístico, determinam o Livro do Tombo29 onde se inserem. A 

mesma situação acontece ao nível Estadual que, segundo o Decreto de 1979, cada bem deve ser 

inscrito no Livro do Tombo30 correspondente e onde também não há qualquer referência quanto ao 

nível de proteção. Por sua vez, o Município também categoriza os bens tombados, inscrevendo-os em 

Livros de Registo de Bens Tombados31. Ainda assim, o Município tem legislação em forma de 

Resolução32, que estabelece vários níveis de proteção para os bens tombados. Apesar de a informação 

disponível no site33 da prefeitura de São Paulo não ser muito clara, podem considerar-se quatro níveis 

de proteção (NP), a saber: NP - 1 quando o bem possui um excecional interesse histórico, arquitetónico 

ou paisagístico e deve ser preservado integralmente; NP - 2 para bens de elevado interesse histórico, 

arquitetónico ou paisagístico e por isso a totalidade das suas características exteriores e parte das 

interiores devem ser preservadas; NP - 3 corresponde a bens de interesse histórico, arquitetónico, 

paisagístico ou ambiental, em que é necessário preservar as suas características exteriores; NP - 4 

determina apenas o controlo da volumetria do bem. 

 No Brasil a entidade a nível federal responsável pela preservação do Património Cultural 

brasileiro é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)34, “uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Cultura”, segundo a informação que consta no site da entidade. Por sua vez, 

o Estado de São Paulo criou o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Turístico 

do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT)35 ao qual compete adotar medidas para a defesa do 

                                                      
29 O artigo 4º do Decreto-Lei nº 25/1937 refere que há quatro Livros do Tombo nos quais serão inscritos os bens 
tombados. No Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico serão inscritas “as coisas pertencentes às 
categorias de arte arqueológica, etnográfica, arneríndia e popular”. No Livro do Tombo Histórico serão inscritas 
“as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica”. No Livro do Tombo das Belas Artes serão inscritas 
“as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira”. No Livro do Tombo das Artes Aplicadas serão inscritas “as 
obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras”.  
30 O artigo 140 do Decreto Estadual refere que há cinco Livros de Tombo. “No Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico serão inscritos os bens de valor arqueológico e etnográficos e os monumentos naturais 
paisagísticos. No Livro do Tombo das Artes Aplicadas as obras que se incluírem na categoria de artes aplicadas, 
nacionais ou estrangeiras. No Livro do Tombo das Artes as obras nacionais ou estrangeiras de valor pictórico, 
escultórico e arquitetónico. No Livro de Tombo das Artes Populares os bens relacionados com as manifestações 
folclóricas, características de épocas e regiões do País e do Estado. No Livro do Tombo Histórico, os objetos de 
interesse histórico e as obras de arte histórica.” 
31 A Lei Municipal nº 10.032 faz referência a seis Livros de Registo de Bens Tombados: Livro de Registo dos bens 
naturais, Livro de Registo dos bens de valor arqueológico pré-histórico e antropológico, Livro de Registo dos bens 
históricos, artísticos, folclóricos, bibliográficos, iconográficos, toponímicos e etnográficos, Livro de Registo dos 
parques, logradouros, espaços de lazer e espaços livres urbanos, Livro de Registo de edifícios, sistemas viários, 
conjuntos arquitetónicos e urbanos representativos e monumentos da cidade e o Livro de Registo de bens móveis. 
32 Segundo o site do CONPRESP, uma “resolução é o documento dispositivo normativo emanado de um órgão 
colegiado, registando uma decisão ou ordem na instância da sua área de atuação, expressa em lei”. 
33 Disponível em: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/index.php?p=3815#protecao2a 
(acesso em: 18 de agosto de 2017). 
34 portal.iphan.gov.br/. Apesar de o Decreto-Lei nº 25/1937 fazer referência ao Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN), a partir de 1946 essa entidade passou a ser designada por IPHAN. 
35 www.condephaat.sp.gov.br/. 
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património histórico, artístico e turístico do Estado. Também o Município de São Paulo instituiu uma 

entidade responsável por formular diretrizes para as políticas de preservação e valorização dos bens 

culturais, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade 

de São Paulo (CONPRESP)36. 

Quanto ao regime de proteção de bens tombados ou tombados provisoriamente, o Decreto-Lei 

nacional refere que “o tombamento provisório se equiparará ao definitivo”, o Decreto Estadual refere 

que “a simples abertura do processo assegura a preservação do bem até decisão final da autoridade” 

e a Lei Municipal refere que “com a abertura do processo de tombamento o bem em exame terá o 

mesmo regime de preservação do bem tombado até à decisão final do Concelho”. 

Sobre os prazos do processo de tombamento, nenhum dos diplomas brasileiros lhes faz 

referência. Segundo Silva (2013), a legislação brasileira deveria estabelecer um prazo máximo para a 

duração do processo de tombamento com o objetivo de garantir a real proteção dos bens e evitar que 

os processos de tombamento se arrastem por muito tempo.  

Sobre a regulamentação das obras e intervenções a realizar em bens tombados, o 

enquadramento legal brasileiro (federal, estadual e municipal) estabelece que os bens tombados não 

podem, em caso nenhum ser destruídos, demolidos, mutilados ou alterados, nem reparados, pintados 

ou restaurados sem prévia autorização do Conselho. A Lei municipal, artigo 21, refere ainda a 

necessidade de realização de vistorias, por parte do órgão técnico, com o objetivo de identificar, quando 

necessário, as ações que devem ser executadas ou removidas.  

Importa ainda analisar a possibilidade de um bem perder o seu tombamento. A nível federal e 

estadual, o cancelamento do tombamento está previsto, respetivamente, no artigo 19 do Decreto-Lei 

nº 25/1937 e no artigo 136 do Decreto Estadual nº 13.426. Pode acontecer que o proprietário de um 

bem tombado não disponha de fundos para proceder às obras de conservação e reparação do bem. 

Assim, se comunicar o facto ao diretor do IPHAN ou do CONDEPHAAT, e não obtenha resposta no 

prazo de seis meses, o proprietário pode solicitar o cancelamento do tombamento. Além desta situação, 

o Decreto-Lei nº 3.866 de 1941 menciona ainda que “o Presidente da República, atendendo a motivos 

de interesse público, poderá determinar, de ofício ou em grau de recurso, interposto pôr qualquer 

legítimo interessado, seja cancelado o tombamento de bens pertencentes à União, aos Estados, aos 

municípios ou a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado”. Por sua vez, a legislação municipal 

não faz qualquer referência à possibilidade de um bem perder o tombamento.  

  

 

                                                      
36 www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/. 
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Lisboa e São Paulo 

A maior diferença encontrada entre as realidades relativas à classificação de bens, em Portugal 

e no Brasil, prende-se com a existência de três documentos legais e de três entidades diferentes no 

Brasil com responsabilidade neste domínio. Se em Portugal há uma única Lei que determina quais os 

bens que devem ou não ser classificados e qual o seu nível de proteção, no Brasil existem três diplomas 

que o podem estabelecer. Apesar disso, um bem que tenha sido classificado em mais do que um nível 

(federal, estadual ou municipal) não possui necessariamente um maior nível de proteção face a outro 

que só tenha sido classificado num nível, significa sim, que todas as intervenções que nele se 

pretendam executar terão sempre que passar por processos mais burocráticos e morosos pois as 

entidades que o classificaram têm que concordar nas decisões. É certo que esta é uma questão que 

se relaciona com o sistema político e a grande dimensão do país, que não permite que haja uma única 

entidade responsável pela proteção do Património. Ainda assim, seria desejável que houvesse uma 

comunicação entre o IPHAN, o CONDEPHAAT e o CONPRESP, de forma a que a proteção do 

Património partisse de medidas conjuntas.  

De uma maneira geral, a legislação portuguesa consegue ser mais clara e objetiva que os 

diplomas brasileiros. A existência de prazos, a possibilidade de desclassificação dos bens por perda 

dos valores que justificaram a sua classificação e a melhor definição dos bens que podem ou não ser 

classificados são aspetos da Lei portuguesa que o sistema brasileiro poderia incorporar de forma a 

melhorar a sua legislação. Ainda assim, relembra-se que, apesar de se considerar uma melhor 

execução da Lei portuguesa, a verdade é que alguns dos artigos dispostos não são respeitados, como 

o já referido desrespeito pelos prazos estabelecidos. Nesta situação seria expectável uma revisão dos 

artigos da lei, de forma a tornar os prazos exequíveis.  

Nenhum dos diplomas referidos enquadra de forma explícita as situações de reconversão de 

bens classificados. Sobre o assunto, Silva (2002) defende que a apreciação das intervenções por parte 

das entidades competentes deve ser flexível, tendo em atenção que o mais importante é a manutenção 

do valor cultural do bem. Idealmente o uso original devia prevalecer, mas como em termos económicos 

e de evolução cultural, determinados usos deixam de ser viáveis, devem ser aprovados usos que não 

comprometam o reconhecimento futuro dos valores culturais que conferem ao bem o estatuto de 

Património. Este princípio vem concordar com os ideais já dispostos na Carta de Burra (1999) e na New 

Zealand Charter (2010). 
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3.4 O PATRIMÓNIO INDUSTRIAL NAS 

DUAS REALIDADES  

Lisboa 

 O Património Industrial começou a ser tema de reflexão em Portugal a partir do final da década 

de 1970 com a realização da primeira exposição de Arqueologia Industrial em Tomar, em 1978. Em 

1980 foi então fundada a Associação de Arqueologia da Região de Lisboa (AAIRL) (Matos, 2003).  

Já em maio de 1985, a AAIRL organizou a exposição Arqueologia Industrial: um mundo a 

descobrir, um mundo a defender na Central Tejo. Esta exposição acabou por ser um marco para o 

desenvolvimento do estudo e valorização do Património Industrial em Portugal. Posteriormente à 

exposição da Central Tejo, a AAIRL (1980-1986) organizou o I Encontro Nacional sobre o Património 

Industrial, em 1986 (Serrano, 2010), no qual foi defendida a necessidade de apoio oficial à Arqueologia 

Industrial nas suas várias vertentes (Matos, 2003). Em 1988, sucedendo a AAIRL, nasceu a Associação 

Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI), “uma associação nacional para o desenvolvimento da 

Arqueologia Industrial, do Património Industrial e da Museologia Industrial”37 que, segundo o seu 

Regulamento Interno, tem por fins incentivar a “identificação, classificação, valorização, conservação e 

reutilização do património técnico e industrial, material e imaterial, móvel e imóvel, que se encontre 

relacionado com a história, a sociedade e a civilização industrial”. Mais tarde, a 16 de maio de 1997, é 

fundada a Associação Portuguesa para o Património Industrial (APPI)38, representante do TICCIH em 

Portugal. Atualmente, as duas associações, APAI e APPI, continuam a desenvolver iniciativas e 

pesquisas sobre o Património e Arqueologia Industrial. A APAI, sediada em Lisboa e a APPI em Braga. 

 Apesar do mérito destas associações e de algumas alterações entretanto registadas em termos 

legislativos, designadamente as relacionadas com o facto da Lei nº 107/2001 passar a abranger 

também o Património Cultural de índole industrial, a atual legislação ainda não é suficiente, nem 

suficientemente clara, para uma proteção eficaz do Património Industrial. Custódio (2005: 90) refere: 

“Recorde-se que o problema da conservação dos bens industriais é muito 

distinto do dos princípios, critérios e normas da conservação do património artístico, 

sejam obras de arte sejam da arquitetura. (…) O problema da conservação tem sido 

desenvolvido através de iniciativas privadas e públicas. Contudo, a teoria da 

conservação – se bem que tenha sido objeto de trabalhos técnicos parcelares e da 

introdução de novas metodologias curiosamente ainda muito centradas no espetro da 

filosofia da Carta de Veneza – deverá ser um dos polos ou direção de interesse do PI 

[Património Industrial] do futuro”. 

                                                      
37 Disponível em: http://apaiassociacao.wixsite.com/apai/quem-somos (acesso em: 17 de maio de 2017). 
38 Disponível em: http://www.museudaindustriatextil.org/appi/apresentacao.php (acesso em: 17 de maio de 2017). 
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O relatório de 2006 da secção portuguesa da TICCIH refere que a adaptação da economia 

portuguesa à União Europeia, o não planeamento urbano, os interesses imobiliários e a grande 

degradação das estruturas, põem em causa a preservação dos espaços industriais em Portugal. O 

documento refere ainda, a ausência de diretrizes e a fraca atuação do governo relativamente à proteção 

do Património Industrial (Cordeiro, 2003 cit. in Serrano, 2010). Também Filipe (2015) salienta a 

necessidade de identificar estruturas e organismos que possam enquadrar e promover a proteção do 

património técnico e industrial, bem como a importância de promover a inventariação de Património 

Industrial e técnico. Filipe aponta ainda como ação prioritária a divulgação de “ferramentas de trabalho, 

tais como normas internacionais e legislação aplicáveis, incentivando o conhecimento de experiências 

bem-sucedidas e abordando com transparência os casos críticos” (Filipe, 2015: 11).  

 

 

São Paulo 

No Brasil, os primeiros estudos e debates no âmbito do Património Industrial ocorreram entre 

as décadas de 1970 e 1980. Stuermer (2010) refere que o primeiro estudo sobre o tema foi realizado 

por Warren Dean na sua investigação sobre a Fábrica de Tecidos São Luiz de Itu39 e o primeiro debate 

foi realizado pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo, no âmbito do I Seminário 

Internacional de História e Energia, em 1986. O II e III Seminários Internacionais de História e Energia 

aconteceram, respetivamente, em 1999 e 2010. 

Já em 1998, a Carta de Campinas – Declaração do Grupo de Estudos de História da Técnica 

(GEHT) em defesa das construções e instalações utilitárias discute a “conservação dos bens culturais, 

aqui designados por «construções e instalações utilitárias», ligados aos ofícios, às profissões e às 

indústrias” (Carta de Campinas, 1998: 1). Também em 1998, por iniciativa do governo estadual paulista, 

surge a Fundação Património Histórico da Energia de São Paulo40 com a missão de “preservar, 

pesquisar e divulgar o património dos setores de energia e saneamento”. Em 1999, teve lugar o II 

Seminário Internacional de História e Energia com o objetivo de “promover o debate sobre o processo 

de transformação no setor energético, novas formas de gestão administrativa, as perspetivas e a 

política de preservação do Património histórico do setor” (Stuermer, 2010: 39). 

Em 2003 é constituído o Comitê Provisório Brasileiro pela Preservação do Patrimônio Industrial 

no Brasil (Carta Manifesto, 2003) com o objetivo de colmatar a carência de organizações brasileiras na 

área do Património Industrial e servir como elemento de pressão e apoio ao poder público e às 

                                                      
39 Dean, Warren (1976) “A Fábrica de Itu: um estudo de Arqueologia Industrial”, Anais de História, 8, pp. 9-25. 
40 Em 2004 incorpora o tema do saneamento à sua missão e é renomeada Fundação Energia e Saneamento. 
Disponível em: http://www.museudaenergia.org.br/quem-somos.aspx (acesso em: 20 de agosto de 2017). 
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comunidades. Na sequência da atividade deste Comité, o Brasil junta-se ao TICCIH e é criado o Comitê 

Brasileiro de Preservação do Património Industrial (TICCIH – Brasil)41, em 2004. 

Na sua tese de doutoramento, Manoela Rufinoni (2009) aborda o tema do Património Industrial, 

onde contrapõe teoria e prática. A autora afirma que há um grande distanciamento entre a teoria e a 

prática da conservação do Património Industrial, uma vez que os textos não procuram discutir os 

critérios aplicados em projetos de intervenção em Património Industrial, dado que se limitam à descrição 

dos edifícios ou complexos industriais. O mesmo desfasamento entre teoria e prática acontece também, 

na perspetiva da autora, nos eventos do TICCIH, pois afirma que não são efetuadas referências 

significativas aos conceitos teóricos que devem orientar a prática da conservação e restauro no âmbito 

do Património Industrial. Manoela Rufinoni baseia a sua opinião em dois eventos, nos quais esteve 

presente, o Congreso Internacional Puesta en Valor del Patrimonio Industrial: Sitios, Museos y Cao, 

Santiago de Chile, 2006 e o XIII International TICCIH Congress, industrial heritage and urban 

transformation productive territories and industrial landscape, Terni-Roma, 2006. 

 

Lisboa e São Paulo 

 As reflexões e estudos no domínio do Património Industrial iniciaram-se na década de 1970, 

quer em Portugal (Lisboa) como no Brasil (São Paulo). Ainda assim, Portugal tomou a dianteira no que 

toca à criação de entidades com preocupações no domínio da proteção e valorização do Património 

Industrial. A AAIRL, a primeira associação dedicada ao estudo e inventariação do Património e 

Arqueologia Industrial, foi constituída em 1980, enquanto que no Brasil uma situação semelhante só 

aconteceu na sequência da adesão do país ao TICCIH, em 2004. Esta diferença temporal pode ter tido 

como origem a proximidade geográfica de Portugal com o Norte da Europa, onde se iniciaram na 

década de 1960 as primeiras discussões sobre a preservação do Património Industrial, fazendo com 

que Portugal sofresse essas influências mais rapidamente que o Brasil. Por outro lado, o facto de o 

processo de desindustrialização ter acontecido primeiro em Portugal, pode ter originado uma maior 

urgência em responder às suas consequências.  

Há claras falhas nos dois países ao nível da preservação do Património Industrial, 

nomeadamente na inexistência de princípios orientadores mais específicos e na pouca sensibilidade 

das equipas técnicas responsáveis por intervenções e da população em geral, para este tipo de 

Património. Apesar de Portugal ter um histórico mais desenvolvido sobre o tema da preservação do 

Património Industrial, as falhas apontadas pelos críticos são semelhantes. Destaca-se a necessidade 

de unir teoria e prática, formulando princípios práticos que permitam saber como agir corretamente 

perante este tipo de Património.   

                                                      
41 Disponível em: http://www.patrimonioindustrial.org.br/. 
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4 INTERVENÇÕES DE RECONVERSÃO EM 

PATRIMÓNIO INDUSTRIAL 

LISBOA 

 

O presente capítulo e o seguinte procedem à análise da prática da reconversão em Património 

Industrial, respetivamente, em Lisboa (Portugal) e São Paulo (Brasil), recorrendo ao estudo de dois 

projetos em cada uma das cidades. Em cada um dos capítulos serão apresentados e descritos os casos 

de estudo selecionados em cada uma das cidades e será efetuada uma análise crítica com base na 

caracterização de cada um dos casos e da informação abordada no capítulo 3, Duas Cidades, Duas 

Realidades. Os casos de estudo são apresentados procedendo à sua descrição considerando: 

• Enquadramento histórico e urbano - contextualização dos casos de estudo antes da 

intervenção através da análise dos seguintes aspetos: evolução histórica, localização no 

espaço urbano, função, valores/classificação; 

• Estrutura pré-existente – análise das características estruturais e materiais, e do estado 

de conservação antes da intervenção; 

• Projeto de Intervenção – descrição do projeto de reconversão, da sua justificação e dos 

objetivos estabelecidos. 

A seleção dos projetos de reconversão foi efetuada com o objetivo de corresponderem a 

projetos já executados e terem sido realizados em objetos classificados, ou em vias de classificação, 

enquanto Património Industrial. Procurou-se que os casos de estudo correspondessem a projetos 

realizados em objetos, mais ou menos, contemporâneos. Isto justifica-se pelo entendimento ou apreço 

que determinada obra possa ter consoante a memória que se tem dela ou que ela própria suscite. Ou 

seja, quanto maior o distanciamento temporal face ao objeto mais fácil será identificar elementos 

(estrutura, materiais, método construtivo, etc.) que justifiquem que um edifício (ou parte dele) seja 

considerado Património (Custódio, 2015). Por outro lado, se esse distanciamento for demasiado curto 

em relação ao tempo atual, pode implicar outro tipo de valores que não se prendem exclusivamente 

com as características do objeto. Os casos de estudo selecionados correspondem a indústrias 

construídas, sensivelmente, entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. 

A análise crítica e comparativa dos casos de estudo tem como objetivo procurar entender de 

que forma as intervenções contribuíram, ou não, para a valorização dos testemunhos industriais. Nesta 

análise será considerado o papel da legislação, das entidades responsáveis pela salvaguarda do 

Património e da classificação do bem na definição do projeto de reconversão, bem como o modo como 

o projeto integra as exigências estabelecidas pelo novo uso.  
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 Em Lisboa os casos de estudo selecionados foram a Lx Factory e a Central Tejo. A Lx Factory 

(Fig. 4.1) localiza-se em Alcântara e constitui-se presentemente como uma “ilha criativa” ocupada para 

fins culturais42, na qual esteve instalada, desde 1849 até 1917, a Companhia de Fiação e Tecidos 

Lisbonense. A Central Tejo (Fig. 4.2), atual Museu da Eletricidade, foi entre 1919 e 1972 uma central 

de produção de energia elétrica. Classificada como Imóvel de Interesse Público em 1986, a Central 

Tejo localiza-se na frente ribeirinha da zona de Belém.  

 

    

    

 

 

4.1 LX FACTORY 

A história da Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense inicia-se no ano de 1838. Nesse ano, 

a unidade de fiação da Companhia fixou-se no Palácio do Malheiro, na zona de S. Sebastião da 

Pedreira, e a unidade de tecelagem no Palácio dos Condes de Carnide, na Calçada de Sant’Ana. Em 

1840 todo o sistema de produção foi transferido para o Convento de S. Francisco de Xabregas e lá se 

manteve até 1844, quando um incêndio deflagrou no espaço. Na sequência do incêndio, a unidade 

fabril mudou as suas instalações para o Palácio dos Marqueses de Nisa, em Xabregas, pois o Convento 

de S. Francisco deixou de reunir as condições necessárias ao funcionamento da fábrica. Em 1846, a 

direção da Companhia acabou por comprar, ao Conde da Ponte, um terreno na zona ribeirinha de 

Santo Amaro (Alcântara) com o intuito de lá construir um edifício de raiz para instalar a fábrica (Folgado, 

1999) (Oliveira, 2007a) (Carvalho, 2009). A fábrica da Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense vem 

assim cumprir com a tendência da altura, deslocando-se de zonas mais centrais e interiores da cidade 

para a periferia e zona ribeirinha.    

                                                      
42 Disponível em: http://www.lxfactory.com/PT/lxfactory/ (acesso em: 1 de setembro de 2017). 

Fig. 4.1 Vista aérea da Lx Factory, Lisboa, 2017. 
Adaptado de: https://www.bing.com/maps 
 
 

Fig. 4.2 Vista aérea da Central Tejo, Lisboa, 2015. 
Adaptado de: http://www.dn.pt/artes/interior/vitra-e-o-
casal-eames-estreiam-a-programacao-do-novo-museu-
da-edp-4954335.html 

http://www.lxfactory.com/PT/lxfactory/
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Em 1917 a fábrica cessa a sua produção. O conjunto foi então adquirido, utilizado e submetido 

a alterações por outras indústrias, primeiro pela Companhia Industrial de Portugal e Colónias, em 1918, 

em seguida pela tipografia Anuário Comercial de Portugal, em 1961, e, por último, já na década de 

1980, pela Gráfica Mirandela (Oliveira, 2007a) (Paulino, 2015).  

Em 2007, a empresa Catumbel, pertencente ao grupo de investimentos imobiliários MainSide43, 

comprou e transformou os 23.000 m2 de edifícios industriais abandonados num polo criativo com 

empresas de publicidade, produtoras de cinema, moda, espetáculos e restaurantes (Ferreira, 2008). A 

decisão de investimento no espaço, com vista a lhe atribuir um novo uso, surgiu da oportunidade de 

rentabilizar o terreno enquanto se aguardava a elaboração e aprovação do então Plano de Pormenor 

(PP), posteriormente substituído pelo Plano de Urbanização de Alcântara (PUA)44. O facto de existir, à 

data da intervenção, um PP para a zona da antiga fábrica acabou por condicionar também o projeto 

proposto pela empresa MainSide, uma vez que não era possível efetuar alterações significativas na 

zona em causa. Em setembro de 2017, a Lx Factory foi comprada pela Keys Asset Management45, uma 

empresa de investimentos francesa. A nova dona da Lx Factory não pretende alterar o conceito do 

espaço e afirma que procederá apenas a alguns melhoramentos que permitam acolher mais pequenas 

empresas46.  

O PUA em vigor foi realizado pelo arquiteto Manuel Fernandes de Sá ainda em 2012 e aprovado 

em Diário da Republica em 201547. A área do conjunto da Companhia de Fiação é definida no PUA 

como uma Subunidade Operativa de Planeamento e Gestão 1 (SUOPG 1), um espaço a consolidar 

que se deverá dedicar principalmente às atividades terciárias (escritórios, comércio e equipamentos 

estruturantes) (Fig. 4.3).  

O edifício principal da Companhia foi objeto de uma proposta de classificação desenvolvida 

pela APAI, a qual deu origem à abertura de um processo de classificação, em 1999. A APAI propunha 

que o bem fosse classificado como imóvel de interesse nacional. Em 2009 essa proposta foi revogada 

pelo diretor do então IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, atual 

DGPC. Ainda no ano de 2009, uma nova proposta de classificação como imóvel de interesse municipal 

foi apresentada à CML pela Vereadora da Cultura, contudo não há mais registos sobre esta ação. 

                                                      
43 MainSide Investments SGPS S.A., é uma sociedade portuguesa também responsável por outros projetos em 
Lisboa como o edifício da Pensão Amor ou a reabilitação do antigo Hospital do Desterro. Disponível em: 
http://www.mainside.pt/#/Mainside (acesso em: 12 de setembro de 2017). 
44 O PUA veio substituir os antigos PP que se desenvolveram para aquela zona. Os PP anteriores foram elaborados 
por: Álvaro Siza Vieira, que propunha a execução de três torres nos terrenos a Este do terreno da Lx Factory; Jean 
Nouvel, que propunha a construção de diferentes pátios, em alusão ao típico quarteirão lisboeta; Sua Kay, que 
propunha, para o mesmo terreno que Siza Vieira, a construção de um edificado que prezava a ocupação de solo 
e reduzia a altura da construção; Frederico Valsassina e Manuel Aires Mateus, que propunham, entre outras 
coisas, a reabilitação das áreas industriais obsoletas, integrando-as na numa malha urbana coesa (Carvalho, 
2009).  
45 http://www.keys-am.com/#qui-sommes-nous (acesso em: 15 de agosto de 2017). 
46 Informação disponível em: Jornal de Negócios: http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/imobiliario/detalhe/lx-
factory-uma-decada-a-fundir-o-classico-com-o-cosmopolita (acesso em: 15 de setembro de 2017); Público: 
https://www.publico.pt/2017/09/13/economia/noticia/grupo-empresarial-frances-compra-lx-factory-1785263 
(acesso em: 15 de setembro de 2017). 
47 2ª. Série – Nº 37 – 23 de fevereiro de 2015.  
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Presentemente, o antigo conjunto fabril não se encontra classificado, mas está parcialmente localizado 

na Zona Especial de Proteção (ZEP) do Palácio Sabugosa48 (Fig. 4.4). 

 

    

 

 

               

 

    

 

 Da autoria de João Pires da Fonte, a Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense construiu 

em Santo Amaro um edifício principal inovador (Carvalho, 2009). Segundo Custódio (1994, cit. in 

Oliveira, 2007a) esta construção introduziu em Lisboa o “modelo inglês das fábricas incombustíveis, de 

espaços racionalizados e organizados segundo uma lógica produtiva, adaptada à engenharia têxtil e 

com utilização de pedra nas fachadas, e de ferro, na estrutura interna, como material de construção e 

suporte de pisos”. Carvalho (2009) caracteriza o edifício como um extenso bloco paralelepipédico, 

composto por quatro pisos (Fig. 4.5 e 4.6), com uma estrutura metálica interior que compõe duas fileiras 

de colunas no seu interior (cada uma com 23 colunas) (Fig. 4.7), sistema de cobertura e pavimentos 

constituídos por abobadilha de tijolo e paredes em alvenaria de tijolo (com espessuras entre 1,1 m e 

1,5 m).  

                                                      
48 Portaria nº 262/2012 de 29 de junho de 2012. 

Fig. 4.3 Planta de Zonamento I – Qualificação e Uso do 
Solo, Plano de Urbanização de Alcântara – Proposta de 
Plano, com a área da antiga fábrica assinalada, 2015. 
Adaptado de: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/ 
planeamento-urbano/planos-eficazes/plano-de-urbanizacao-de-

alcantarap 

Fig. 4.4 Planta com a localização da Zona Especial 
de Proteção (ZEP) do Palácio Sabugosa e jardins, 
com a área da antiga fábrica da Companhia de Fiação 
e Tecidos Lisbonense assinalada, 2012.  
Adaptado de: Portaria nº 262/2012, p. 22866. 
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Ainda que se considere que o edifício principal tenha sido concluído em 1849, este foi alvo de 

sucessivas alterações, nomeadamente as que resultaram da construção de alguns acrescentos, a 

Norte e Sul (Fig. 4.6 e 4.8), e de mais um piso (Carvalho, 2009). Outras alterações foram também 

realizadas pelas indústrias que estiveram instaladas no local após 1917. Silva (2013a) faz referência à 

introdução de acessos verticais e à substituição da cobertura do edifício principal, entre 1961 e 1963, 

pela tipografia Anuário Comercial de Portugal. 

 

    

    

Fig. 4.5 Implantação do primeiro edifício da Fábrica de Fiação e 
Tecidos Lisbonense e dos construídos entre 1846 e 1858, Planta de 
1914. 
Autor: Felipe Folque 
Adaptado de: http://lxi2.cm-lisboa.pt/lxi/ 

Fig. 4.6 Vista exterior do edifício principal 
da fábrica, com quatro pisos, e do edifício 
acrescentado a Sul, com dois pisos, 1903. 
(Carvalho, 2009: 92) 
 

Fig. 4.7 Vista interior do edifício principal da fábrica onde são 
visíveis as duas fileiras de colunas metálicas, 2006. 
(Carvalho, 2009: 94) 
 

 
 

Fig. 4.8 Vista exterior do edifício principal da 
fábrica, com quatro pisos, e do edifício 
acrescentado a Norte, de um piso, s.d. 
Adaptado de: https://www.insidelisbon.com/ 
package/city-guide-parks-and-attractions-lx- 
factory/ 

  

Edifício principal 
Edifícios construídos 
entre 1846 e 1858 
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 A Fábrica de Santo Amaro, como também ficou conhecida, foi inaugurada em 1849 e, entre 

1851 e 1855, foram construídos mais cinco edifícios, junto ao edifício principal (Fig. 4.9), para que lá se 

instalasse a maquinaria (máquinas de fiação e teares mecânicos em ferro) que ainda estaria em outras 

zonas da cidade. Este conjunto inicial ficou conhecido como Fábrica Pequena. Em 1873, a mando da 

Companhia, ergueu-se nas traseiras da fábrica, a primeira vila operária criada por uma unidade 

industrial (Oliveira, 2007a). Por volta do ano 1900 este conjunto foi novamente aumentado com a 

construção da Nova Oficina (Fig. 4.9). 

 

 

 

 

Quanto ao estado de conservação do edifício da Companhia, a Fig. 4.10 mostra a análise 

efetuada aquando da execução da proposta do PUA, em 2015. Muito embora o estado de conservação 

tenha sido considerado, de uma forma geral, como sendo mau a razoável, a intervenção executada foi 

bastante superficial e tinha como propósito deixar exposto o pré-existente. Este propósito induz a um 

ambiente industrial propício à produção criativa (Silva, 2013a). 

Em 2007, o conjunto foi intervencionado com o objetivo de albergar empresas criativas (de 

publicidade, moda, multimédia, design e do espetáculo). Filipa Baptista foi a arquiteta que liderou o 

conjunto de pequenas adaptações realizadas no espaço com o objetivo de, através de um novo modelo 

de gestão, recuperar uma fábrica antiga, tornando-a num “centro empresarial que proporciona a 

transação de produtos culturais” (Carvalho, 2009: 109). 

A proposta foi elaborada de forma simples e não restritiva, com o objetivo de o piso térreo 

albergar comércio e restauração e os pisos superiores permitirem a instalação de escritórios (de 

arquitetura, publicidade, moda), ateliers e espaços de coworking. 

 

 Edifício Principal, primeiro edifício do 

conjunto, construído entre 1846 e 1849 

 Fábrica Pequena, Edifícios construídos 

entre 1851 - 1855 

 Vila Operária, Edifícios construídos em 

1873 

 Nova Oficina, Edifícios construídos entre 

1888 - 1900 

 Edifícios construídos entre 1922 - 1930 

 Edifícios construídos entre 1930 - 1950 

  

  

  

  

  

  

Fig. 4.9 Implantação e identificação do ano de construção dos edifícios que integram o complexo da atual Lx 
Factory. 
Adaptado de: http://lxi2.cm-lisboa.pt/lxi/ e (Pacheco, 2009) 
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Devido ao desenvolvimento dos sucessivos PP e do edifício principal se encontrar, na altura 

da reconversão, sob um processo de classificação, legalmente a proposta não podia incluir 

intervenções demasiado invasivas. Todas as alterações a realizar necessitavam de ter um cariz 

reversível, razão pela qual o edifício mantém um aspeto muito semelhante ao das antigas fábricas que 

ali funcionaram (Fig. 4.11). Procedeu-se na altura a pinturas, limpezas e substituição de alguns vidros 

partidos (Silva, 2009). As alterações realizadas foram as mínimas necessárias para que se pudesse 

proceder ao arrendamento. Em nenhuma das fachadas se procedeu a tratamentos elaborados e os 

caixilhos de ferro não foram substituídos (Fig. 4.12). A intervenção realizada em cada piso variou 

consoante a necessidade, mas na generalidade as ações consistiram na manutenção dos 

revestimentos de pavimentos em betonilha, a realização de pinturas diretas sobre os suportes 

existentes e a introdução de divisórias leves (Fig. 4.13), muitas vezes sem acabamento. A cobertura foi 

isolada termicamente pelo interior (Silva, 2013a). 

 

    

    

Fig. 4.11 Interior da livraria Ler Devagar, onde ainda permanece uma 
máquina da antiga Gráfica Mirandela, s.d. 
https://st3.idealista.pt/news/arquivos/2016-03/lisboa.jpg?sv=9iVmMKLf 

Fig. 4.12 Caixilharia de ferro com 
vidro simples, s.d. 
(Silva, 2013a: 78) 

Fig. 4.10 Análise Estado de Conservação, Plano de Urbanização de Alcântara – Proposta de Plano, Lisboa, 2011. 
Adaptado de: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-eficazes/plano-de-urbanizacao-de-alcantara 
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 Além da intervenção realizada pela MainSide, as empresas que arrendaram espaços nos 

edifícios da antiga Companhia procederam também a algumas intervenções. Silva (2013a) faz 

referência à antiga discoteca Lollipop, instalada no quarto piso do edifício principal que abriu portas em 

2009, e onde se encontra atualmente em funcionamento o gastrobar Rio Maravilha (Fig. 4.14).  

 

    

    

 

 

4.2 CENTRAL TEJO 

A Central termoelétrica da Junqueira veio a localizar-se num terreno junto ao rio, na Junqueira 

(Belém), que foi adquirido entre 1906 e 1908 pelas Companhias Reunidas de Gaz e Eletricidade49 

(CRGE). O terreno comprado, um aterro na zona ribeirinha, possuía uma excelente localização para a 

Central uma vez que, por um lado permitia a sua expansão (por ser uma zona periférica e industrial) e 

por outro, a proximidade ao rio permitia a utilização da água em processos de refrigeração e facilitava 

o transporte de matérias primas (Freiria, 1999). A Central da Junqueira (Fig. 4.15) veio juntar-se à 

Central da Boa Vista, construída em 1903 também pelas CRGE.  

Até 1950, a Central termoelétrica da Junqueira, atualmente designada Central Tejo (CT), era 

considerada a maior central elétrica do país, mas a partir desse ano, gradativamente, foi cessando o 

seu funcionamento (Medina, 2012). A Central laborou até 1972 e em 1976 foi integrada na nova 

                                                      
49 A CRGE nasceu em 1891 através da união das empresas que detinham a distribuição de gás e eletricidade em 
Portugal. 

Fig. 4.13 Interior de um dos edifícios 
da Lx Factory, com pavimento em 
betonilha original e divisórias leves, 
sem acabamentos, s.d. 
(Silva, 2013a: 78) 

Fig. 4.14 Interior do Rio Maravilha, localizado atualmente no quarto piso 
do edifício principal, com vista para o rio Tejo, s.d. 
http://observador.pt/2015/10/22/rio-maravilha-5-coisas-que-deve-saber-sobre-a-
nova-sala-de-convivio-da-lx-factory/ 
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empresa Eletricidade de Portugal50 (EDP), a “herdeira” das CRGE, altura em que passou a ser utilizada, 

quase exclusivamente como armazém da EDP. Em 1985, a CT abrigou a exposição Arqueologia 

Industrial: um Mundo a Descobrir. Um Mundo a Defender51. Desde maio de 1990 alberga o Museu da 

Eletricidade. 

A Central Tejo foi classificada como imóvel de interesse público em 1986, através do Decreto 

nº 1/86 de janeiro de 1986. Em 1990, através da Portaria 140/93, foi estabelecida a Zona Especial de 

Proteção da CT (Fig. 4.16). 

 

    

    

 

A construção da CT iniciou-se em 1908 com a construção da Central Tejo I, ou a Central da 

Junqueira como era popularmente conhecida. Freiria (1999) e a informação que consta no site da 

Fundação EDP52 dividem a construção da Central em três partes: CT I, CTII e CTIII. 

A CT I (Fig. 4.17), projetada pelo engenheiro Lucien Neu e construída pela firma Viellard et 

Touzet53, funcionou entre 1908 e 1921. A partir de 1921 e até 1938, a CTI funcionou principalmente 

como espaço oficinal e armazém, tendo sido demolida, em 1938, para dar lugar à construção da CT III. 

A Central Tejo II, destinada a albergar caldeiras de baixa pressão, data de 1919 e incluía a Sala das 

Caldeiras e a Sala das Máquinas. Na altura da construção da CT II o maior acionista da CRGE era a 

                                                      
50 À data, a EDP era uma empresa pública, mas atualmente é constituída por entidades anónimas com capitais 
públicos (Freiria, 1999). Em 2004 a EDP passa a ser designada por Energias de Portugal. 
51 Ver capítulo 3.4, O Património Industrial nas realidades de Lisboa e de São Paulo. 
52 Disponível em: http://www.fundacaoedp.pt/museu-da-eletricidade/central-tejo/a-fabrica-que-eletrificou-lisboa/87 
(acesso em: 14 de setembro de 2017). 
53 “Embora o projeto inicial e as alterações seguintes tenham sido entregues às entidades oficiais, com a assinatura 
de um Guilherme Francisco Baracho, empregado da firma, foram Charles Vieillard e Fernand Touzet os 
verdadeiros autores do projeto de arquitetura e foram eles que dirigiram a construção da central” (Faria, 2007: 27). 
Sobre Vieillard e Touzet ver Santos (1999). 

Fig. 4.15 Fachada Norte da Central 
Tejo I ou Central da Junqueira, entre 
1908 e 1921. 
http://ailhadorato.blogspot.pt/2010/04/ce
ntral-tejo.html 

Fig. 4.16 Zona Especial de Proteção da Central Tejo, Belém – Lisboa, 
1993. 
Adaptado de: Portaria nº 140/93 
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Sociétè Financière des Transports et d’Entreprises Industrielles (SOFINA)54, tornando-se, a par de 

Fernand Touzet (da firma Villard et Touzet), o principal responsável pela construção da CT II (Faria, 

2007).   

Mais tarde, em 1924, com o objetivo de instalar mais caldeiras e um novo grupo gerador, iniciou-

se a ampliação da CT II. Por último, no local onde estava a CTI, foi construída a CTIII, entre 1938 e 

1951. As obras da CT III foram adjudicadas a várias empresas: as fundações ficaram a cargo da firma 

Socièté des Pieux Franki, os trabalhos de construção civil ficaram a cargo do empreiteiro Touzet e a 

construção metálica foi encomendada à Vulcano & Colares (Faria, 2007). A CT III, juntamente com o 

edifício da CT II, corresponde ao atual Museu da Eletricidade (Fig. 4.18). 

 

    

    

 

Os edifícios que constituem o atual Museu da Eletricidade mantêm a arquitetura original e, 

segundo Mariano (1992 cit. in Freira, 1999: 39), são exemplos “da arquitetura do ferro do princípio do 

século, de construção rebitada no local, revestimento a tijolo vermelho e janelões de vidro transparente 

(…) [estabelecendo] a ligação perfeita entre a funcionalidade das formas, a beleza arquitetónica do 

traçado e a simplicidade dos processos de construção, adequados à urgência dos programas e ao 

conceito de economia das realizações industriais”. 

Mariano (1992) descreve o conjunto, visto do rio (Fig. 4.18 e 4.19), dizendo que: à esquerda se 

localiza o edifício mais alto, que albergava as caldeiras de alta pressão, em tijolo vermelho, com 

janelões encimados por arcos de volta perfeita e chaminés tubulares; segue-se outro edifício mais 

baixo, que albergava as caldeiras de baixa pressão, com janelões semelhantes aos anteriormente 

referidos; a sala das máquinas, o edifício seguinte, apresenta três janelões, sendo o do meio mais alto 

que os laterais; por último, surge o edifício dos escritórios, seguindo as mesmas características, mas 

                                                      
54 “A SOFINA era, à época, um poderoso organismo financeiro, técnico e comercial (…) Estavam envolvidos em 
vários projetos e na construção de novas centrais elétricas, em França (Rouen), na Argentina (Rosário) e na 
Turquia (Constantinopla)” (Faria, 2007: 34). 

Fig. 4.17 Implantação da Central Tejo I e II, entre 1908 e 
1938. 
Adaptado de: (Medina, 2012: 24)9 

Fig. 4.18 Central Tejo vista do rio Tejo, s.d. 
https://www.hardmusica.pt/cultura/museus/33312-central-

tejo-inaugura-quatro-exposicoes-na-reabertura.html3 

Central Tejo I – 1908 
Central Tejo II – 1914-1921          

Ampliações – 1924-1930 
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desta vez com conjuntos de duas janelas maineladas, sendo os conjuntos superiores também 

encimados por arcos de volta perfeita.  

 

 

 

 

Os edifícios da CT II e III são bastante semelhantes, ainda assim registam-se algumas 

diferenças. O antigo edifício da CT II é constituído por estrutura metálica em ferro e alvenaria de tijolo 

e pedra ordinária. Tem dois pisos, o piso 0 com 3,5 m de pé direito e uma altura total que varia entre 

os 19,5 m e os 23,6 m. As lajes são constituídas por perfis metálicos sobre os quais se apoiam tijolos 

de cerâmica maciços. A cobertura é executada em telha de marselha e estrutura metálica com 

claraboias assentes em estrutura triangulada de ferro. Os caixilhos são metálicos (Santos, 2013a). Por 

sua vez, o antigo edifício da CT III é constituído por estrutura metálica em ferro e alvenaria de tijolo. O 

edifício tem dois pisos, o piso 0 com um pé direito de 3,5 m e uma altura total qua varia entre os 25 m 

e os 34,5 m, portanto mais alto que o edifício da CT II. As lajes são constituídas por um sistema misto 

de betão armado e estrutura metálica, diferindo do sistema da CT II. A cobertura é executada com telha 

de marselha com claraboias assente em laje de betão armado. A caixilharia é em betão armado. 

(Santos, 2013a). Assim, a grande diferença a nível construtivo entre a CT II e CT III prende-se com os 

materiais utilizados, uma vez que na CT III se deu primazia ao betão armado.     

Logo em 1972, ano do fecho da Central, a CRGE propôs ao governo a criação do Museu 

Nacional da Eletricidade e do Gás (ou do Museu Nacional da Energia). A decisão relativamente a esta 

proposta veio a ocorrer em junho de 1976, já com a CT sob gestão da EDP. A abertura do museu 

decorreu 14 anos depois, com a inauguração da exposição Electro 89 (Freiria, 1999), em maio de 1990. 

Paralelamente aos trabalhos inerentes à reconversão do espaço industrial em museu, foi desenvolvido 

o trabalho de preservação e estudo do Património Cultural da empresa através da criação do Centro 

de Documentação e Arquivo Histórico da EDP, com a recolha, inventariação e conservação do 

Fig. 4.19 Central Tejo, alçado sul. 
http://museusdaenergia.org/pecas-do-patrimonio/60-edificios-da-central-tejo 
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Património histórico e tecnológico da empresa e com a publicação de obras sobre a história da energia 

em Portugal (Santos, 2006). 

Após a abertura do museu ao público em 1990, apenas há registo de intervenções realizadas 

no edifício em 2001 e 2011. A primeira intervenção consistiu na empreitada designada por Reabilitação 

do Museu de Eletricidade e será essa que se abordará adiante. Optou-se por não abordar a intervenção 

de 2011 por esta se ter dedicado à resolução de infiltrações de água responsáveis por anomalias 

verificadas nas fachadas e coberturas (Santos, 2013a) e como tal, de menor interesse para o 

desenvolvimento deste trabalho.    

A intervenção de reabilitação de 2001 teve como justificação a necessidade de reabilitar os 

edifícios e equipamentos e de adotar um novo conceito de musealização (Santos, 2006). A intervenção 

de 2001 visou a reparação de estruturas e equipamentos metálicos, fachadas, elementos de betão, 

caixilharias e serralharias, coberturas e impermeabilizações, revestimentos e pinturas55 (Santos, 2006). 

Medina (2012) refere que nesta intervenção foram preservados todos os equipamentos e 

mecanismos industriais que ainda estavam no espaço. O edifício correspondente à CT II, que já não 

albergava maquinaria, foi aproveitado para albergar exposições temporárias e permanentes. Foram 

também associados outros espaços de apoio como um restaurante e um espaço educativo (Fig. 4.20).  

O Museu da Eletricidade integra uma nova tipologia de museu, dado que a própria Central é, 

simultaneamente, o espaço expositivo e o objeto exposto. Santos (2006: 34) concorda com esta ideia 

afirmando que “o grande objeto da exposição é a própria Central”. Além da introdução deste novo 

conceito, o museu foi também valorizado pela apresentação de outras exposições permanentes que 

abordam outros temas relacionados com a energia elétrica e outras temporárias dedicadas aos mais 

variados temas. 

O Museu da Eletricidade “tinha uma vocação: ilustrar o advento de uma nova forma de energia 

no nosso país e exercer uma ação formativa e informativa junto do público em tudo o que se relaciona 

com essa forma de energia” (Sousa, 1983: 12 cit. in Freiria, 1999: 64). Assim, ainda segundo Freiria 

(1999), para que fosse possível ao visitante fazer uma leitura tecnológica e conhecer a função do 

espaço enquanto Central, era necessário conservar parte dos equipamentos.    

O piso 1, por onde se entra, dá acesso à antiga sala de baixa pressão (CT II) (Fig. 4.21), que é 

agora uma área dedicada a exposições temporárias. Este espaço dá acesso à antiga sala das caldeiras 

de alta pressão (CT III) (Fig. 4.22), onde ainda estão presentes as antigas caldeiras da Central. Ainda 

no piso 1, acede-se à sala dos geradores, onde os mesmos ainda permanecem. Essa área alberga 

também um auditório que é palco de conversas abertas ao público e congressos. 

 

                                                      
55 Para uma descrição mais detalhada de alguns procedimentos nas reparações destes elementos ver Santos 
(2006: 33-34).  
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1 Receção; 2 Restaurante/exposição; 3 Exposições temporárias; 4 Sala das Caldeiras de Alta Pressão; 5 Sala dos 
Cinzeiros de Baixa Pressão; 6 Exposição alusiva às Energias; 7 Casa das Bombas; 8 Sala dos Condensadores; 9 
Mezzanine; 10 Sala de Comandos/laboratório infantil; 11 Auditório/ Sala dos Geradores; 12 Espaço Infantil; 13 
Saída.   

Fig. 4.20 Planta dos dois pisos do Museu da Eletricidade com percurso sugerido assinalado.  
Adaptado de: (Medina, 2012: 76) 
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 No piso 0 acede-se à sala dos cinzeiros (Fig. 4.23 e 4.24). Neste espaço, o ambiente é 

semelhante ao da sala das caldeiras, dado que não só se encontram as máquinas da antiga Central, 

como também é possível ter a perceção das atividades ali realizadas no passado. Na sala dos cinzeiros 

encontra-se também uma exposição dedicada aos vários tipos de energia. Mais à frente acede-se à 

sala das bombas de água e depois dos condensadores, sempre mantendo o ambiente fabril.  

 Todo o percurso é apoiado por informações sobre os espaços, os antigos usos e o 

funcionamento da maquinaria, bem como fotografias dos antigos trabalhadores, da Central Tejo I e das 

várias atividades inerentes à produção de energia. Ainda que as exposições temporárias sejam o mote 

para que o visitante volte ao Museu da Eletricidade, as exposições permanentes ocupam cerca de 2/3 

da área disponível. Sendo assim, comparativamente às exposições permanentes, as exposições 

temporárias acabam por ter um papel secundário. 

 

    

    

Fig. 4.21 Antiga sala de baixa pressão, s.d. 
Adaptado de: (Santos, 2006: 35) 

 
 

Fig. 4.22 Antiga sala das caldeiras de alta 
pressão onde ainda está presente a maquinaria, 
2017. 
Fotografia da autora 

Fig. 4.23 Antiga sala de cinzeiros de baixa pressão, s.d. 
Adaptado de: (Santos, 2006: 35) 

 
 

Fig. 4.24 Antiga sala de cinzeiros de baixa 
pressão com manequins simulando o 
trabalho dos operários, 2017. 
Fotografia da autora 
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4.3 ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES 

No caso de Lisboa, os casos de estudo selecionados revelam diferenças no que respeita ao 

facto de não se encontrarem ambos classificados, e quanto ao tipo de intervenção e programa 

estabelecido para os projetos de reconversão.  

A Lx Factory teve um processo de classificação aberto em 1997 e revogado em 2009. Ou seja, 

em 2008, quando a empresa MainSide interveio no complexo da antiga fábrica de fiação, o conjunto 

encontrava-se em vias de classificação. O programa que se pretendia instalar não necessitava de 

grandes infraestruturas e não houve necessidade de se proceder a uma grande intervenção. Além 

disso, era objetivo da empresa que este novo e inovador espaço transparecesse o ambiente industrial. 

Por sua vez, a Central Tejo encontra-se classificada como imóvel de interesse público desde 1986 ou 

seja, já estava classificada aquando da intervenção em 2001. A intervenção na Central Tejo não obrigou 

a grandes transformações nas características arquitetónicas dos edifícios e permitiu, através do 

programa estabelecido, integrar e preservar a própria unidade industrial e grande parte da maquinaria 

ainda existente. 

O facto de a Lx Factory ser um bem em vias de classificação quando foi implementado o projeto 

de reconversão, não impediu nem limitou a preservação do legado industrial ainda existente da antiga 

fábrica de fiação. A intervenção mínima e pouco invasiva realizada permitiu que as características 

arquitetónicas originais se mantivessem inalteradas na sua maioria. Da mesma forma, a iniciativa da 

MainSide em querer preservar o espírito industrial no novo recinto da Lx Factory permitiu não só manter 

a arquitetura do espaço, como também integrar parte dos bens móveis que lá se encontravam e que 

faziam parte das antigas fábricas que lá laboraram. Caso a fábrica fosse classificada à data da 

intervenção, prevê-se que a grande maioria do projeto continuasse a ser exequível pois, como referido, 

a intervenção foi pouco invasiva e visou a manutenção das características arquitetónicas do conjunto 

industrial. 

O carácter pouco intrusivo da intervenção realizada na Lx Factory pode ter sido influenciado 

pelos diversos planos urbanísticos que se sucederam para a zona de Alcântara, na medida em que se 

podem ter constituído como um fator inibidor para a realização de intervenções mais morosas, onerosas 

e de carácter permanente. Contudo, há que ressaltar que o último plano realizado para Alcântara já 

integrava a preservação da antiga fábrica de fiação. Assim, ainda que de carácter inicialmente 

provisório, a Lx Factory já faz quase 10 anos e, tendo em conta os investimentos que o novo dono, a 

empresa Keys Asset Management, pretende fazer, depreende-se que assim continue por mais tempo.  

Desta forma, no caso da Lx Factory, o que aparenta ter ditado o sucesso na preservação da 

memória da antiga fábrica e do seu testemunho industrial e arquitetónico relaciona-se com: o carácter 

pouco interventivo do projeto de reconversão determinado pela empresa que explorou inicialmente o 

espaço, a MainSide, e a flexibilidade do programa em se integrar no espaço pré-existente e de integrar 

os testemunhos móveis já existentes.  
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O projeto de reconversão da Central Tejo constitui-se como um caso muito interessante de 

reconversão de Património Industrial, na perspetiva em que permitiu preservar um legado industrial 

muito diverso e completo que incluiu não só os edifícios que o integravam, como também equipamento 

industrial. Para este facto terão contribuído diversos fatores, como por exemplo a decisão da EDP, 

tomada aquando do encerramento do funcionamento da Central, de proceder à musealização da 

Central Tejo e o programa museológico implementado em que a própria Central é, simultaneamente, 

espaço expositivo e objeto exposto.  

A EDP, enquanto proprietária da Central, acabou por ter também um papel importante na sua 

preservação na medida em que, ainda que a Central já fosse constituída Património aquando da 

intervenção, a decisão de manter a maquinaria e tornar a própria fábrica constituinte do material a expor 

partiu da própria EDP. Aliás, esta opção permitiu evidenciar os seus valores, ou pelo menos criar 

condições para os dar a conhecer ao público de uma forma didática e com um caráter rememorativo.  

Assim, nesta situação, é importante reter que apesar da classificação se justificar plenamente, 

não foi um aspeto determinante para a salvaguarda dos valores da Central pois, o que realmente 

determinou essa preservação e exposição dos valores patrimoniais ocorreu por iniciativa da EDP. 
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5 INTERVENÇÕES DE RECONVERSÃO EM 

PATRIMÓNIO INDUSTRIAL 

SÃO PAULO 

 

 O conteúdo deste capítulo segue os parâmetros dispostos na introdução do anterior capítulo, 

4, Intervenções de Reconversão em Património Industrial – Lisboa. 

Em São Paulo, os casos de estudo selecionados foram o Sesc Fábrica da Pompeia e o 

hipermercado Extra da Mooca, antigo conjunto do Cotonifício Rodolfo Crespi.  

O Sesc Pompeia (Fig. 5.1), localizado no bairro da Lapa, corresponde a Património Industrial 

recentemente classificado a nível federal e municipal, pelo IPHAN e pelo CONPRESP, respetivamente. 

Esta antiga fábrica foi reconvertida e nela encontra-se instalada uma unidade do Sesc, um espaço 

cultural, desportivo e de lazer. 

O Cotonifício Crespi (Fig. 5.2), foi uma antiga manufatura de tecidos de algodão, localizada no 

bairro da Mooca, que alberga atualmente um hipermercado, o Extra Mooca, e encontra-se classificado 

a nível municipal pelo CONPRESP, desde agosto do corrente ano. 

 

    

        

 

 

Fig. 5.1 Vista aérea do Sesc Pompeia, São Paulo, 2015. 
Adaptado de: https://www.flickr.com/photos/stankuns/19153341 
643 

 

Fig. 5.2 Vista aérea do Extra Mooca, São Paulo, 
2015. 
Adaptado de: http://www.htb.eng.br/pt-br/referencias-
edificacoes-supermercados.html 
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5.1 SESC FÁBRICA DA POMPEIA 

Em 1938 a antiga fábrica de tambores metálicos (Fig. 5.3 e Fig. 5.4), da empresa alemã Mauser 

& Cia Ltda, instalou-se na Vila da Pompeia, uma zona considerada, à data, como periférica da cidade 

de São Paulo, mas que, por culpa da intensificação da atividade industrial, começava a ter um 

desenvolvimento notório. A fábrica, também designada por Fábrica da Pompeia, possuía uma 

localização considerada privilegiada na altura devido ao facto de se encontrar muito próxima da então 

Avenida Água Branca e das antigas linhas do caminho de ferro de Sorocabana56 e Santos – Jundiaí 

(Saconi, 2013).  

 

    

    

 

Esta fábrica, as Indústrias Reunidas Matarazzo e outras distribuídas pelos bairros do Brás e 

Mooca (Castro, 2002 cit. In Oliveira, 2007) são exemplos de espaços fabris paulistanos concebidos 

com base em projetos ingleses.  

Em 1945, a empresa alemã vende a fábrica de tambores à Indústria Brasileira de Embalagens 

(Ibesa) que manteve a atividade de produção de tambores até 1952. Em 1952, a Ibesa instalou no 

espaço a Gelomatic, uma indústria de frigoríficos (Ferraz, 2013). A Fig. 5.5 apresenta uma fotografia 

da fachada da então fábrica de frigoríficos, na qual é possível observar um letreiro com as palavras 

“Ibesa / Geladeiras / Gelomatic / Querosene57”.  Em 1967 este espaço fabril acabou por cessar o seu 

funcionamento e permaneceu sem qualquer utilização até 1971. 

Em 1971, a entidade Sesc comprou a propriedade da antiga fábrica à Ibesa. Dois anos depois, 

ainda antes de qualquer intervenção o espaço já era utilizado no âmbito de atividades culturais e 

                                                      
56 A linha do caminho de ferro de Sorocabana, construída entre 1944 e 1954, fazia a ligação entre São Paulo e 
Bernardim dos Campos, uma cidade interior, a Noroeste da cidade de São Paulo. 
57 Querosene é um produto líquido obtido do petróleo que nos anos 1950 foi utilizado pela Gelomatic como 
combustível de frigoríficos em alternativa à energia elétrica, que na altura era rara nas habitações brasileiras.  

Fig. 5.3 Interior da antiga Fábrica da Pompeia em 
funcionamento, entre 1938 e 1952. 
(Ferraz, 2013: 16) 

Fig. 5.4 Exterior da antiga Fábrica da Pompeia em 
funcionamento, entre 1938 e 1952. 
(Suárez, 2016: 36) 



57 

 

desportivas. O Sesc - Serviço Social do Comércio - é uma entidade privada, mantida pelos empresários 

do comércio de bens, turismo e serviços, que tem como objetivo proporcionar o bem-estar e qualidade 

de vida aos trabalhadores do setor e respetiva família58. 

Em 1976, Renato Requixa e Gláucia Amaral, então diretores do Sesc, convidaram Lina Bo 

Bardi a desenvolver um projeto de reconversão para a Fábrica de Tambores com o objetivo de lá 

instalar uma nova unidade da empresa Sesc na cidade de São Paulo59 (Ferraz, 2013). 

É importante salientar que a antiga Fábrica de Tambores à data do desenvolvimento do projeto 

de reconversão não possuía qualquer classificação, não estando por isso ao abrigo de nenhuma 

entidade responsável pela preservação do conjunto. O Sesc, enquanto proprietário, pretendia apenas 

ver concretizado um programa que incluísse: cantina, sala de convívio, biblioteca e zona desportiva (à 

parte das zonas técnicas necessárias ao funcionamento do conjunto). O conjunto foi classificado em 

2009 pelo CONPRESP, através da Resolução nº 05/CONPRESP/2009, e em 2014 pelo IPHAN, com o 

nº de processo 1.726. 

A antiga fábrica era constituída por um conjunto de armazéns, com estrutura em betão armado, 

paredes em alvenaria de tijolo e cobertura de uma e duas águas. Os armazéns dispõem-se 

perpendicularmente ao longo de um eixo central (não construído). Na Fig. 5.6 é possível identificar, 

realçado com cor, os edifícios que integravam a Fábrica da Pompeia bem como o eixo central não 

construído.  

 

    

    

 

Muito embora a informação disponível sobre o estado de conservação dos edifícios antes da 

intervenção seja praticamente inexistente, irá recorrer-se às Figs. 5.7 e 5.8 e ao facto do espaço já 

                                                      
58 Disponível em: http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc (acesso em: 5 de setembro de 2017). 
59 Até 1976 existiam apenas três unidades do Sesc em São Paulo. Atualmente a cidade conta com 14 unidades. 

Fig. 5.5 Exterior da fábrica da Ibesa, que instalou no 
espaço a fábrica de frigoríficos Gelomatic, e onde é 
visível, à direita a antiga chaminé da fábrica, s.d.  
(Bechara, 2017: 50) 

Fig. 5.6 Vista aérea geral da fábrica antes da 
intervenção, São Paulo, entre 1938 e 1972. 
Adaptado de: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/ 

minhacidade/08.093/18979 
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estar em utilização antes da intervenção para tecer algumas considerações muito superficiais sobre o 

estado de conservação do conjunto. As figuras ilustram o estado interior e exterior de alguns espaços 

antes da intervenção e permitem verificar que, com exceção de alguns vidros partidos e da inexistência 

de revestimento em algumas zonas das paredes exteriores, não se registavam anomalias relevantes. 

Além disso, sabendo que o espaço albergava atividades promovidas pelo Sesc em 1973, pressupõe-

se que os edifícios tivessem condições mínimas de segurança para serem usufruídos.  

 

    

    

 

O mote para a criação do novo espaço partiu, em primeiro lugar, da intenção de manter as 

vivências já experienciadas pelos utilizadores. Como referido acima, antes da intervenção na antiga 

fábrica já decorriam atividades culturais e desportivas promovidas pelo Sesc. Era então intenção da 

equipa responsável pela intervenção manter e respeitar essas vivências. Marcelo Ferraz60, um dos 

arquitetos que trabalhou com Lina Bo Bardi na reconversão da fábrica, afirma que: “na Pompeia, 

encontramos várias equipas de futebol de salão, teatro amador feito com recursos mínimos, o baile da 

terceira idade, o churrasco aos sábados, o centro de escoteiros mirins e muitas crianças circulando por 

todo o lado, como revoada de passarinhos. Lina, muito rapidamente, captou o lugar: «O que queremos 

é exatamente manter e amplificar aquilo que encontramos aqui, nada mais»” (Ferraz, 2013: 122). 

Estava então lançada a primeira premissa do projeto de reconversão: respeitar o público que já ocupava 

o lugar e ampliar as vivências já experienciadas por este. 

 Por outro lado, a conservação do pré-existente acabou por ser outra premissa que teve grande 

influência na formalização do projeto. A opção de preservar o já existente partiu também da equipa 

responsável pela intervenção ao constatar a riqueza construtiva do conjunto. Lina Bo Bardi afirma que 

                                                      
60 Nascido em 1955, o arquiteto Marcelo Ferraz trabalhou desde cedo ao lado de Lina Bo Bardi até 1992, data do 
seu falecimento. Em 1979 fundou o escritório Brasil Arquitetura com os arquitetos Francisco de Paiva Fanucci e 
Marcelo Suzuki e 5 anos mais tarde funda a Marcenaria Baraúna, com os mesmos sócios, iniciando trabalhos de 
design de mobiliário e objetos. A partir de 1994 torna-se diretor executivo do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, função 
que desempenhou até 2001. A partir de 1997 regista várias vitórias em concursos nacionais e internacionais, é 
curador de várias exposições, palestrante e professor. 

Fig. 5.7 Antigo espaço da Fábrica da Pompeia ainda 
com as paredes divisórias, data anterior a 1977. 
(Suárez, 2016: 38) 

Fig. 5.8 Antigos edifícios da Fábrica da Pompeia, 1972. 
http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,como-era-sao-paulo-

sem-sesc-pompeia,9353,0.htmo 
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os aspetos que despertaram a sua curiosidade “foram os «galpões» distribuídos racionalmente 

conforme os projetos ingleses do começo da industrialização europeia, em meados do século XIX” (Bo 

Bardi, 1986 cit. in Ferraz, 2013: 31), mas o que realmente a fez tomar a decisão de conservar a antiga 

fábrica de tambores ”foi a elegante e precursora estrutura de betão, (…) lembrando cordialmente o 

pioneiro Hennebique61” (Bo Bardi, 1986 cit. in Ferraz, 2013: 31). 

O projeto de reconversão desenvolveu-se em duas fases e, no total, demorou nove anos para 

ficar concluído. Na primeira fase, iniciada em 1977, procedeu-se à intervenção dos antigos armazéns 

(que agora albergam a sala de leitura, sala de convívio, sala de exposições, restaurante, café, teatro, 

oficinas e ateliers). Na segunda fase, iniciada em 1982, construíram-se novos volumes onde se 

localizam a área desportiva e a caixa de água. A inauguração de todo o conjunto aconteceu a 30 de 

outubro de 1986. 

Na Fig. 5.9 é possível observar a divisão do programa pelos espaços. Junto à entrada situa-se 

a administração geral seguido do grande espaço de exposições e de convivência. Além das zonas 

técnicas necessárias ao funcionamento de uma unidade do Sesc, como a parte administrativa, salas e 

vestiários para os funcionários, o programa responde às exigências do Sesc mencionadas 

anteriormente. Um grande espaço de refeição, com uma grande cozinha industrial, uma grande área 

de exposição e de convívio que resultou da união de vários armazéns da antiga fábrica, um teatro com 

capacidade para cerca de 800 pessoas, ateliers, um laboratório de fotografia e um complexo desportivo, 

que surge na área onde ainda era possível construir. Nas Figs. 5.6 e 5.7 é possível ver a divisão exterior 

e interior dos antigos armazéns da fábrica que, após a intervenção se tornaram num único espaço, 

atualmente correspondente aos números 13, 14 e 15 da Fig. 5.9. 

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de preservar e acentuar a memória da antiga fábrica, 

interferindo o mínimo possível com o desenho inicial. A arquiteta Lina Bo Bardi afirma que “ninguém 

transformou nada (…) nós colocamos apenas algumas coisinhas: um pouco de água, uma lareira” (Lina 

Bo Bardi, 1986 cit. in Ferraz, 2013: 31). Suárez (2016) afirma que se retiraram os revestimentos das 

paredes de tijolo e da estrutura de betão, mas optou-se por manter as telhas de barro e vidro. No 

pavimento das áreas de exposição, de estar e de convívio optou-se pela utilização de pedra goiás62.  

Dado o valor construtivo e arquitetónico da estrutura, os cuidados no seu processo de 

desnudamento foram redobrados. Segundo Ferraz (2013), os rebocos foram removidos por recurso à 

projeção de areia, com o objetivo de evidenciar o suporte, neste caso o tijolo.  

No interior dos armazéns, as paredes que antes dividiam o espaço foram demolidas, formando 

assim um único espaço de grandes dimensões. Na Fig. 5.7 é possível observar o interior dos armazéns, 

                                                      
61 François Hennebique (1842-1921) foi um engenheiro francês que se destacou por ser um visionário da utilização 
do betão armado. Desenvolveu um sistema no qual se baseia a construção em betão armado contemporânea. 
Ferraz (2013) afirma que o sistema de Hennebique utilizado na fábrica, até à data da descoberta, era a única 
estrutura com aquelas características conhecida no Brasil inteiro. 
62 A pedra goiás, como o próprio nome indica, é extraída na região de Goiás. É classificada como um quartzito, 
tem elevada dureza e alta resistência. Normalmente é utilizada em exteriores.  
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sem a maquinaria, ainda com as paredes divisórias. O amplo espaço que foi obtido com a remoção das 

paredes permite que várias atividades aconteçam em simultâneo, com o seu espaço definido através 

de elementos pontuais (como a lareira e o espelho de água). Segundo Suárez (2016), Lina Bo Bardi 

consegue não só responder ao programa de necessidades, imposto pelo Sesc, como também conferir 

um carácter de liberdade na forma como se utiliza o espaço. 

  

 

 

  Edifícios correspondentes à antiga fábrica 

  Área não construída aquando da compra do lote da fábrica 

  Complexo desportivo correspondente aos novos volumes construídos 

           Entrada principal do Sesc Pompeia, pela Rua Clélia 

 

1 Bloco Desportivo com piscina e 4 pavimentos de campos de jogos; 2 Bloco Desportivo com bar, vestiários, salas 
de ginástica, luta e dança; 3 Torre da caixa de água; 4 Grande deck/solarium com espelho de água e cachoeira; 5 
Armazém e oficinas de manutenção; 6 Ateliers de cerâmica, pintura, marcenaria, tapeçaria, gravura e tipografia; 7 
Laboratório fotográfico, estúdio de música, sala de dança e vestiários; 8 Teatro com 760 lugares; 9 Foyer coberto 
do teatro; 10 Restaurante self-service com capacidade para servir 2000 refeições e choperia; 11 Cozinha industrial; 
12 Vestiários e refeitórios dos funcionários; 13 Espaço de convívio, jogos de salão, espetáculos e exposições; 
lareira e espelho de água; 14 Biblioteca, lajes abertas de leitura e videoteca; 15 Espaço de exposições; 16 

Administração geral. 

Fig. 5.9 Planta do piso térreo do Sesc Fábrica da Pompeia, mostrando todo o lote, com a entrada assinalada, os 
novos volumes, correspondentes ao complexo desportivo e a área não construída onde passa o ribeiro das Águas 
Pretas. 
Adaptado de: (Ferraz, 2013: 76) 
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No maior armazém, resultante da remoção das paredes divisórias, foram instalados módulos 

de betão. Estes módulos formalizam-se em lajes assentes em paredes de betão aparente, que formam 

os espaços de leitura, numa cota superior (Fig. 5.10). No armazém que agora se destina às oficinas e 

ateliers, foram construídas paredes baixas em blocos de cimento (Fig. 5.11), com aproximadamente 

1,5 m de altura, com o objetivo de criar espaços que permitissem a realização de várias atividades sem 

tornar os espaços completamente privados.  

 

    

    

  

Em 1982, foi inaugurada a primeira fase deste projeto. Daí até à conclusão do projeto 

decorreram mais quatro anos. Durante esse tempo construíram-se três novos volumes, em betão 

aparente, onde se instalou o complexo desportivo (Figs. 5.9 e 5.12). Marcelo Ferraz (2013: 122) 

descreve estes novos volumes de forma jocosa dizendo que, “foram erguidas duas torres de betão, 

uma com «buracos de caverna»63, ao invés de janelas, e outra com janelas quadradas salpicadas 

«aleatoriamente» pelas fachadas. Ao lado, uma terceira torre cilíndrica de 70 metros de altura, também 

em betão aparente e marcada por um «rendilhado» no seu aspeto exterior – uma «homenagem ao 

grande arquiteto mexicano Luis Barragán64», dizia Lina” (Figs.5.12, 5.13, 5.14 e 5.15).  

Aquando da compra da fábrica, existia uma área livre de construção, onde passa o ribeiro das 

Águas Pretas. A impossibilidade de construir sobre o ribeiro levou à implantação dos novos volumes 

para o complexo desportivo nas suas margens (Fig. 5.9). Assim, a faixa onde não é possível construir, 

correspondente ao riacho, fica no meio e a ligação entre as torres acontece através de passagens de 

betão armado pré-esforçado que, segundo Ferraz (2013), criam uma atmosférica feérica, 

expressionista, que evoca o filme Metrópolis65. O “terreno proibido”66 é agora acessível através de um 

deck de madeira onde funciona o solário (Fig. 5.9). 

                                                      
63 Termo utilizado pela arquiteta Lina Bo Bardi para descrever as janelas da área desportiva. 
64 Referência à obra Torres de Satélite (1958) localizada na Cidade do México. 
65 Filme alemão de Fritz Lang, lançado em 1927, que retrata o cenário de uma cidade no ano de 2026. 
66 Termo utilizado por Lina Bo Bardi para se referir à área do ribeiro das Águas Pretas. 

Fig. 5.10 Espaços de leitura e biblioteca, na laje 
superior, e espaço de convívio, à direita, s.d. 
Adaptado de: https://www.pinterest.pt/pin/520025088194529 
466/  
 

Fig. 5.11 Área dos ateliers com paredes divisórias de 
1,5m de altura, s.d. 
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/6816_OFICINAS+DE+
CRIATIVIDADE+UMA+TRADICAO+ALEM+DA+ARQUITETU
RA 
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A torre cilíndrica é um reservatório de água que cumpre simultaneamente a sua função de 

abastecer o Sesc Pompeia e de marco. A forma do depósito de água em betão aparente foi inspirada 

na antiga chaminé de tijolos da fábrica, visível na Fig. 5.5. A sua execução foi conturbada e exigiu a 

execução de protótipos, por parte da equipa de projeto (Fig. 4.15). O protótipo comprovava que seria 

possível executar o dito efeito rendilhado sem que isso comprometesse o orçamento ou calendário da 

obra (Bechara, 2017). 

 

    

    

 

 

Fig. 5.12 Torres do complexo desportivo do 
Sesc Pompeia construídos em 1982. À 
esquerda a torre dos campos de jogos, atrás 
e à direita, as salas de ginástica, luta e dança 
e, à frente a caixa de água, s.d. 
http://www.archdaily.com.br/br/01-153205/ 
classicos-da-arquitetura-sesc-pompeia-slash-lina-
bo-bardi 

Fig. 5.13 Interior do complexo desportivo, campo de jogos, 2017. 
Fotografia da autora 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Fig. 5.14 Interior do complexo desportivo, piscina, s.d. 
Autor: Nelson Kon 

(Ferraz, 2015: 57)8 

Fig. 5.15 Construção da caixa d´agua 
utilizando cofragens de madeira, s.d. 
(Ferraz, 2013: 141) 
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5.2 COTONIFÍCIO RODOLFO CRESPI 

O antigo Cotonifício67 localiza-se no bairro da Mooca, um dos bairros da cidade de São Paulo 

que registou forte presença industrial no final do século XIX e princípio do século XX. À semelhança do 

que aconteceu com o bairro da Lapa, também a presença da linha do caminho de ferro Santos - Jundiaí 

se mostrou fundamental para o desenvolvimento industrial da zona. 

O complexo, designado originalmente como Regoli, Crespi & Cia, foi fundado em 1897 pelos 

imigrantes italianos Rodolfo Crespi e Pietro Regoli68. Dedicado à fiação e tecelagem de algodão, o 

complexo é constituído por vários edifícios construídos entre 1897 e a década de 1940, Fig. 5.16.  

 

 

 

 

A designação inicial do complexo foi alterada em 1906 para Rodolfo Crespi & Cia e, em 1910, 

aquando da primeira ampliação, passou a chamar-se Sociedade Anónima – Cotonifício Rodolfo Crespi 

(Rufononi, 2004 cit. in Sousa, 2010).  

A fábrica deixou de laborar em 1963 e desde esse ano até 2004 permaneceu sem ocupação. 

Tendo como proprietários herdeiros da família Crespi, no final do ano de 2003, grande parte dos 

                                                      
67 Segundo o dicionário da Língua Portuguesa, cotonifício, no Brasil, é uma “fábrica de fiação ou de tecidos de 
algodão”. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/cotonif%C3%ADcio (acesso em: 
10 de setembro de 2017). 
68 Rodolfo Enrico Crespi (1874-1939), um empresário italiano, emigrou para o Brasil (São Paulo) em 1893 onde, 
juntamente com o seu sogro e sócio Pietro Regoli, fundou o Cotonifício. Acabou por se tornar o único dono da 
fábrica com a morte de Pietro Regoli. Crespi foi também fundador da Banca Italiana di San Paolo, Presidente do 
Circolo Italiano entre 1928 e 1930 e criador do jornal Il Piccolo.  

Fig. 5.16 Implantação e identificação do ano de construção dos edifícios que integram o complexo industrial do 
Cotonifício Rodolfo Crespi. Situação em 2001. 
(Rufinoni, 2005: 74) 

 Primeiro edifício do conjunto - 1897 
 Edifícios construídos por volta de 1910 
 Edifícios construídos em 1920 / Edifício 

de Bianchi 
 Edifícios construídos em 1925-1930 
 Edifícios construídos na década de 1940 
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edifícios do conjunto do Cotonifício foram alugados ao Grupo Pão de Açúcar, uma rede de 

hipermercados, com o objetivo de instalar um hipermercado no local (Rufinoni, 2005). 

De todos os edifícios do conjunto, um deles tem sido referido por vários autores, como Rufinoni 

(2005), Carrilho (2007) e Sousa (2010), como sendo o principal e mais expressivo (identificado na Fig. 

5.16 pela letra I), possivelmente pela sua estrutura metálica de origem europeia69. Este edifício foi 

construído em 1920, pelo arquiteto Giovanni Battista Bianchi (1885-1942). Por este ser considerado o 

edifício mais importante e dada a grande dimensão do Cotonofício, optou-se por aprofundar a análise 

apenas do edifício principal, daqui em diante denominado por edifício de Bianchi.  

O Cotonifício encontra-se classificado a nível municipal pelo CONPRESP, desde 18 de agosto 

de 2017, data em que a Resolução nº 06/CONPRESP/2016 foi publicada em Diário Oficial da Cidade 

de São Paulo. A referida Resolução refere que apenas as características arquitetónicas externas das 

edificações industriais remanescentes deverão ser preservadas. Esta Resolução vem dar resposta a 

uma outra – Resolução nº 26/CONPRESP/2004 - datada de 25 de agosto de 2004 e republicada em 

18 de abril de 2006, que visou a abertura do processo de classificação da Zona Especial de 

Preservação Cultural (ZEPEC) onde o Cotonifício Crespi está inserido70. É ainda importante ressaltar 

que a Resolução de 2004, artigo 4º, refere que “qualquer intervenção nos imóveis protegidos por esta 

Resolução deverá ser precedida de análise e aprovação de projeto pelo Departamento do Patrimônio 

Histórico71 (DPH) e pelo CONPRESP”. Esta informação concorda com o anteriormente explicado no 

capítulo 3.4, Entidades e Legislação, onde se refere que bens classificados ou com um processo de 

classificação em curso têm o mesmo tipo de proteção.  

  O principal edifício do Cotonofício possuía aproximadamente 16.000 m2 de área construída, 

distribuída por quatro andares (Fig. 5.17). Este edifício possuía estrutura (pilares e vigas) de aço, lajes 

de betão armado e paredes exteriores em alvenaria de tijolo aparente. O edifício desenvolvia-se 

segundo uma planta livre72 que, aliada à estrutura resistente e ao pé direito de 4 a 5 metros, lhe permitia 

albergar a maquinaria necessária ao processo de fiação (Rufinoni, 2005), Fig. 5.18 e Fig. 5.19. Como 

as paredes exteriores não eram portantes, foi possível criar sucessivos vãos, de grandes dimensões, 

que garantiam a iluminação e ventilação (Fig. 5.17).  

Sobre a preservação do conjunto, Carrilho (2007) refere que, aquando da sua intervenção em 

2004, além do edifício de Bianchi, restavam o edifício de Bianchi, alguns edifícios da Rua Javari e os 

                                                      
69 “Apesar do funcionário entrevistado, profundo conhecedor de todo o sistema fabril garantir a origem inglesa 
desta estrutura, a hipótese mais provável é que seja originária de Glasgow, na Escócia” (Rufinoni, 2005: 82)  
70 Anexo I – Imóveis em Processo de Tombamento, enquadrados ou propostos como ZEPEC pela Lei nº 
13.885/2004 e não protegidos por legislação ou tombamento municipal. Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/d9d79_Anexo_I_Resolucao_26-04-SQL.pdf (acesso em: 5 de 
setembro de 2017). 
71 O DPH atua como órgão técnico de apoio à ação do CONPRESP, realizando a pesquisa e difusão de 
informações sobre a formação histórica e territorial da cidade. Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patrimonio_historico/preservacao/institucional/index.php
?p=332 (acesso em: 5 de setembro de 2017). 
72 O conceito de planta livre faz parte dos Cinco Pontos de Le Corbusier. Planta livre é o “resultado direto da 
independência entre estruturas e vedações, possibilitando maior diversidade dos espaços internos” (Maciel, 2002). 
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edifícios da Rua dos Trilhos. Os restantes edifícios já tinham sido demolidos ou já se encontravam 

totalmente descaracterizados quanto ao seu valor patrimonial. Por sua vez, Rufinoni (2005) refere que, 

apesar do edifício de Bianchi ter estado sem utilização durante 40 anos, as suas características 

originais conseguiram manter-se ao longo do tempo (Fig. 5.19 e 5.21). O levantamento de Galpões 

Industriais Significativos, elaborado pela Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) na década de 

1970, classifica o estado de conservação do conjunto como bom/médio (Sousa, 2010).   

 

    

    

 

 O primeiro projeto do Grupo Pão de Açúcar para o complexo do Cotonifício visava a demolição 

do edifício de Bianchi, mantendo apenas duas fachadas. A demolição chegou a ter início sem o 

consentimento do DPH e do CONPRESP. Relembra-se que, tanto a abertura do processo de 

classificação pelo CONPRESP como o início das obras ocorreram em 2004 (as obras iniciaram-se em 

julho de 2004 [Rufinoni, 2005] e a abertura do processo de tombamento em agosto de 2004). Ainda 

assim, a Resolução que dá início ao processo de classificação de 2004 faz referência ao Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo (PDE)73 onde já eram definidas as ZEPEC. O Grupo Pão de 

Açúcar, seria então obrigado, por lei, a apresentar previamente o projeto de intervenção ao CONPRESP 

para, após aprovação, avançar com as obras. Segundo Manoela Rufinoni (2005), tal não aconteceu e 

a demolição parcial do edifício só não aconteceu por intervenção dos moradores da zona. Após 

denúncia às entidades competentes, o projeto foi analisado e submetido a uma série de alterações.  

Em setembro de 2004, o DPH anunciou que exigia a preservação de todas as fachadas e de 

parte da estrutura metálica. Na opinião de Manoela Rufinoni (2005), estas exigências não garantem a 

preservação das características que conferem a este bem valor cultural. Manoela Rufinoni reforça a 

sua crítica referindo que o projeto aprovado destrói o interior do edifício e constrói, no espaço resultante, 

um novo edifício que segue o padrão das lojas do grupo. A Fig. 5.20 identifica o que terá sido demolido, 

                                                      
73 Lei nº13.430 de 13 de setembro de 2002. 

Fig. 5.17 Edifício principal do Cotonifício Crespi, desenhado 
pelo arquiteto Giovanni Battista Bianchi, s.d. 
(Rufinoni, 2005: 75) 
 

Fig. 5.18 Máquinas têxteis do Cotonifício Crespi 
em 1938. 
http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?i
d=169 
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com a aprovação do CONPRESP, para a instalação do hipermercado. As Fig. 5.21 e Fig. 5.22 ilustram 

o antes e depois da intervenção do edifício de Bianchi, onde é possível identificar a demolição de uma 

das torres.  

 

    

    

 

    

    

 

  A informação disponível sobre a intervenção é bastante escassa. Sabe-se apenas, através do 

site da construtora responsável pela obra (HTB74), que foi utilizado um sistema de construção Fast 

Track75. Sobre a intervenção, o arquiteto Marcos Carrilho (2007: 13) afirma que “a obra realizada, ao 

                                                      
74 “A HTB é uma empresa de engenharia e construção de excelência e oferece serviços e soluções completas para 
pré-construção, desenvolvimento de projetos e construção”. Disponível em: http://www.htb.eng.br/pt-br/htb.html 
(acesso em: 11 de setembro de 2017). 
75 Uma construção segue um sistema Fast Track quando há uma otimização na sequência das atividades de 
construção. Permite que se inicie a construção de algumas partes antes do desenho de todas as partes estar 
concluído. Disponível em: http://www.colorado.edu/engineering/civil/db/DBS/glossary.cgi?word=Fast+Track+ 
Construction (acesso em: 11 de setembro de 2017). 

Fig. 5.19 Interior do edifício principal do Cotonifício 
Crespi, onde é visível a estrutura metálica (pilar e viga) 
e a planta livre. Situação em 2001. 
(Carrilho, 2007: 18) 

Fig. 5.20 Identificação das áreas demolidas para a 
construção do hipermercado. Situação em 2004. 
Adaptado de: (Rufinoni, 200: 278) 

7 

Fig. 5.21 Vista da esquina entre a rua dos Trilhos e a rua 
Taquari do edifício de Bianchi. Situação em 2001, antes da 
intervenção.  
(Rufinoni, 2009: 278) 

Fig. 5.22 Vista da esquina entre a rua dos Trilhos e a 
rua Taquari do edifício Bianchi. Situação em 2004, 
após a intervenção. 
(Rufinoni, 2009: 278) 

 Áreas demolidas  
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contrário de proporcionar a preservação das suas instalações, acabou por destruir boa parte da 

edificação original”. O arquiteto diz também que independentemente da flexibilidade do espaço antigo, 

as exigências do grupo comercial acabaram por prevalecer em detrimento da preservação dos 

elementos que permitiam a perceção espacial dos ambientes de trabalho e produção (Fig. 5.23). 

Marcos Carrilho afirma ainda que o espaço constitui apenas uma cenografia. Contudo, o último piso 

ainda conserva as características estruturais iniciais, sendo esse o único momento onde se pode ter 

contacto com a planta livre e a estrutura independente. “De todo modo, é necessário destacar que não 

há preservação da memória sem a perspetiva da reintegração do bem cultural na vida social. (...) A 

preservação, paradoxalmente, só se realiza mediante a capacidade de conservar as estruturas 

herdadas do passado e adapta-las, simultaneamente, às demandas do presente” (Carrilho, 2007: 14). 

Manoela Rufinoni (2009) concorda com Marcos Carrilho ao dizer que a solução adotada desrespeita o 

conjunto pois não foram observadas as suas qualidades compositivas enquanto conjunto industrial e 

onde os edifícios foram tratados como simples armazéns para albergar o novo uso.  

 

 

 

 

 

5.3 ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES 

No caso de São Paulo, os casos de estudo selecionados são distintos quanto ao seu processo 

de classificação, tipo de intervenção e programa estabelecido para os projetos de reconversão.  

O Sesc Pompeia foi classificado a nível municipal, em 2009, e a nível nacional, em 2015. Ou 

seja, aquando da intervenção, em 1977, a Fábrica da Pompeia não estava protegida por Lei. A 

intervenção realizada procurou preservar e integrar no novo programa estabelecido, que correspondia 

à criação de um centro cultural e desportivo, a memória da fábrica que ali trabalhou. Muito embora a 

Fig. 5.23 Interior do antigo edifício principal do Cotonifício 
Crespi, atual Extra Mooca, onde ainda estão presentes os 
pilares metálicos. Situação após 2004. 
(Carrilho, 2007: 18) 
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definição deste projeto de reconversão tenha sido realizada sem eventuais condicionalismos que um 

processo de classificação pudesse impor, considera-se que o projeto desenvolvido preservou a 

generalidade dos valores do bem.  

O antigo Cotonifício Crespi foi classificado recentemente, pelo CONPRESP, encontrando-se 

sob um regime provisório de classificação aquando do início das obras de reconversão, o que, em 

termos práticos de proteção do bem, lhe conferia o mesmo estatuto que um bem já classificado76. No 

entanto, o projeto de reconversão e o início das obras não foram previamente avaliados e autorizados 

pelas entidades competentes, neste caso o CONPRESP. Muito embora, devido à denúncia da situação 

pelos moradores após o início das obras, o CONPRESP tenha exigido a preservação de todas as 

fachadas e de parte da estrutura metálica, considera-se, com base no referido anteriormente, que o 

projeto não permitiu a adequada preservação do Património do antigo Cotonifício. 

Apresentam-se, então, duas soluções muito diferentes de intervenção em Património Industrial. 

Por um lado, o Sesc Pompeia onde, apesar de não ser um bem classificado, foi possível salvaguardar 

a sua memória industrial. Por outro lado, o antigo Cotonifício, um bem que gozava de um estatuto 

similar ao de um bem classificado, no qual o projeto de intervenção não conseguiu salvaguardar de 

forma adequada o legado a preservar.  

Poder-se-á afirmar que o Sesc Pompeia é um caso de sucesso na preservação do Património 

Industrial. O facto de não ser um bem classificado não se revelou condicionante para a preservação da 

antiga fábrica, pois a sensibilidade da equipa responsável pelo projeto de reconversão garantiu a 

salvaguarda não só dos elementos físicos, mas também da memória da fábrica.  

Outro elemento a considerar na intervenção na Fábrica da Pompeia relaciona-se com a 

liberdade e poder de decisão dada à equipa responsável pelo projeto pelo dono da obra, neste caso o 

Sesc. Ou seja, como a antiga fábrica não era classificada, a aprovação de todas as opções de projeto 

era condicionada apenas pela entidade Sesc. Ainda ligado à questão da liberdade do projeto, é 

pertinente também abordar o programa de necessidades. O Sesc tinha efetivamente um programa que 

queria ver respondido, mas se por um lado Lina Bo Bardi e a restante equipa tiveram a capacidade de 

responder às exigências do Sesc, por outro conseguiram subverter o programa de necessidades.  

Resumidamente, o sucesso do Sesc Pompeia advém dos seguintes fatores: a sensibilidade da 

equipa responsável pelo projeto perante as pré-existências que encontrou; a aceitação do projeto, por 

parte do Sesc, que englobava a preservação de grande parte da estrutura original da fábrica; e a 

possibilidade de subverter o programa. A inexistência de classificação do Sesc Pompeia na altura da 

definição do projeto, tendo em atenção as características do projeto concretizado, acabou por ser um 

fator que terá favorecido e agilizado a execução do projeto tal como o conhecemos hoje. Note-se, 

porém, que a classificação de um bem não deve ser entendida como um aspeto nefasto à preservação 

do Património. A classificação constitui-se como um instrumento importante à preservação que 

                                                      
76 Ver capítulo 3.3, Legislação e entidades. 
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necessita de ser acompanhado, por parte de todos os intervenientes na concretização de projetos de 

reconversão em Património Industrial, de grande sensibilidade, conhecimento e análise para garantir a 

efetiva preservação do bem. Aspetos estes que são também determinantes em intervenções sobre 

bens não classificados. 

Com base no exposto e referenciado anteriormente, no caso do Cotonifício Crespi, o facto de 

ser um bem classificado provisoriamente em pouco contribuiu na prática para a sua adequada 

preservação. No entanto, é importante salientar que foi a existência de um processo de classificação 

em análise que impediu a parcial demolição do edifício mais importante do complexo fabril. Em rigor, e 

com base nas notícias e relatos acedidos, foram os próprios moradores da zona que, por apego afetivo 

ao conjunto do Cotonifício, impediram o início da demolição. A classificação provisória permitiu que o 

projeto inicial que previa a demolição parcial do edifício de Bianchi não fosse aprovado pelo 

CONPRESP, obrigando a que houvesse uma revisão e alteração do projeto. 

O caso do Cotonifício Crespi é um dos casos de reconversão de Patrimonio Industrial mais 

polémicos da cidade de São Paulo. Manoela Rufinoni (2009) refere o Cotonifício Crespi e a Estação da 

Luz, como sendo os dois casos mais emblemáticos na cidade de São Paulo que ilustram as lacunas 

teóricas e interpretativas das questões que envolvem a preservação e restauro do Património. A autora 

afirma que estas intervenções se configuram como meras reparações que deturpam o documento 

histórico e alteram indiscriminadamente a sua imagem figurativa.  

Note-se que, contrariamente ao que aconteceu no Sesc Pompeia, o dono de obra do antigo 

Cotonifício pretendia apenas uma solução rápida e eficaz que transformasse o antigo Cotonifício num 

hipermercado em tudo semelhante às restantes unidades da cadeia. Por exemplo, o antigo edifício foi 

alterado para garantir a instalação de estruturas de prateleiras normalizadas para o armazenamento e 

exposição dos produtos, estruturas estas que dificilmente poderiam ser instaladas sem alteração total 

ou parcial da antiga estrutura metálica da fábrica, devido a problemas relacionados com a sua 

capacidade resistente e/ou geometria e localização em planta (Carrilho, 2009).  Assim, o Grupo Pão de 

Açúcar em nada esteve preocupado em preservar os valores culturais do antigo complexo, mas sim 

em rentabilizar o espaço a partir de uma visão económica. 

Contrariamente ao sucedido no Sesc Pompeia, no projeto de reconversão do antigo Cotonifício 

a dupla de arquitetos, Marcos Carrilho e Haroldo Gallo, apenas foram responsáveis pelo restauro das 

fachadas, enquanto que no Sesc Pompeia os arquitetos foram responsáveis pela totalidade do projeto. 

O único documento onde foi possível conhecer a posição de Marcos Carrilho e Haroldo Gallo 

relativamente à intervenção realizada no antigo Cotonifício é no documento escrito por Carrilho (2009) 

para o V Coloquio Latinoamericano e Internacional sobre Resgate y Preservación del Patrimonio 

Industrial – “Vicissitudes da Preservação dos Remanescentes do Cotonifício Crespi” onde o mesmo 

afirma que foi ainda apresentada uma proposta alternativa e intermediária entre a preservação integral 

do edifício e o simples restauro das fachadas. Carrilho (2009: 11-19) refere que: 
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“Esta alternativa propunha a demolição de um vão central no edifício, 

compreendendo todos os três pisos, e a criação de uma claraboia na cobertura, de 

modo a ampliar no nível da loja a flexibilidade e, ao mesmo tempo, permitir a 

manutenção, ainda que parcial, da integridade da estrutura [no] seu desenvolvimento 

vertical. A solução proposta permitiria ainda um aproveitamento mais atraente para as 

atividades comerciais, na medida em que determinados usos poderiam ser 

desdobrados nos pavimentos superiores, assim como proporcionaria uma fruição mais 

intensa do artefacto arquitetónico”. 

Ainda assim esta proposta não foi aprovada pela empresa Grupo Pão de Açúcar, uma vez que 

as obras de reconversão do espaço interior terão ficado ao encargo da construtora HTB.  

Após a tentativa de demolição, sucederam-se várias reuniões entre o CONPRESP, o Grupo 

Pão de Açúcar e o proprietário do complexo, o Sr. Fernando Crespi. De um lado o CONPRESP que 

não abdicava da preservação integral do edifício de Bianchi e, de outro, os representantes do Grupo 

Pão de Açúcar que alegavam a inviabilidade do empreendimento (Carrilho, 2009). Em consequência 

destas reuniões foi assinado um termo de ajuste de conduta que “estabeleceu algumas concessões da 

parte do empreendedor, no sentido de ampliar alguns aspetos de preservação solicitados sem, contudo, 

alterar a substância do projeto de hipermercado tal como proposto” (Carrilho, 2009: 13). 

Em suma, o Cotonifício Crespi é considerado como um dos mais polémicos projetos de 

reconversão de Património Industrial da cidade de São Paulo devido: à postura económica da empresa 

que alugou o complexo do Cotonifício, Grupo Pão de Açúcar, que apenas queria tornar o espaço 

passível de vender produtos da forma mais rápida e económica possível; à ineficácia das entidades 

responsáveis pela preservação do Património, que não conseguiram assegurar de forma adequada e 

atempada a preservação de um bem em fase de classificação, que goza do mesmo estatuto de 

proteção que um bem já classificado; à passividade do proprietário do complexo que quis apenas que 

o CONPRESP e o Grupo Pão de Açúcar concordassem numa decisão final; à rigidez do novo programa, 

que apesar de ser passível de ser integrado na antiga estrutura, não procurou integrar as 

condicionantes que advinham das pré-existências.  

O aspeto positivo a ressaltar no processo de reconversão do antigo Cotonifício prende-se com 

a ação dos populares que, ao ver que o seu Património estava sob ameaça, reagiram e impediram a 

sua demolição. Com isto não significa que todas as ações de proteção do Património devam acontecer 

desta forma, mas sim que, sendo o Património um bem que a todos pertence, todos temos a obrigação 

de o proteger e incentivar a sua preservação.  
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6 CONCLUSÕES  

A presente dissertação estudou o enquadramento legal e a influência dos diversos 

intervenientes no processo arquitetónico inerente à reconversão de Património Industrial, com o 

objetivo de avaliar o seu impacto na preservação dos testemunhos industriais e na sua integração na 

vida contemporânea, recorrendo a casos de estudo nas cidades de Lisboa e São Paulo.  

À parte das características específicas de desenvolvimento das cidades e dos processos de 

industrialização, Lisboa e São Paulo são duas cidades que apresentam problemas semelhantes no que 

concerne à preservação do Património Industrial. As áreas que outrora se dedicavam à indústria 

encontram-se agora desocupadas e muitas delas obsoletas. A reconversão surge como uma resposta 

pertinente para a preservação dos valores culturais, uma vez que a reutilização do Património na 

sequência de um processo de adaptação a um novo uso compatível permite não só o seu usufruto, 

como prolongar a sua vida útil. 

Muito embora as preocupações e o estudo do Património Industrial tenham sido 

contemporâneos (década de 1970) em Portugal (Lisboa) e no Brasil (São Paulo), Portugal revelou maior 

dinâmica neste domínio, sendo de destacar a criação de entidades com preocupações na área do 

Património Industrial, como a AAIRL e a APAI, logo na década de 1980. No Brasil, situação semelhante 

apenas ocorreu na década de 2000 com a criação do TICCIH-Brasil. Contudo, ambas as realidades 

revelam lacunas semelhantes no domínio da proteção do Património Industrial, nomeadamente as que 

resultam da distância entre a teoria e a prática, que pouco dialogam entre si. Ou seja, apesar da 

existência de vários documentos institucionais, internacionais e nacionais, que abordam a problemática 

da intervenção em Património Industrial, estes documentos não têm permitido orientar a prática da 

intervenção neste tipo de Património de forma eficaz. 

Quanto à realidade legislativa e às entidades com responsabilidade na proteção e salvaguarda 

do Património, a maior diferença identificada correspondente à existência de três níveis de classificação 

e gestão do Património no Brasil (federal, estadual e municipal), sob a responsabilidade de três 

entidades diferentes, o IPHAN, o CONPRESP e o CONDEPHAAT. Em Portugal, a realidade legislativa 

e a entidade responsável pela gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que 

integram o Património do país, a DGPC, encontra-se estabelecida a nível nacional. A proteção e gestão 

do Património em São Paulo não é facilitada pelo facto de as entidades responsáveis pelos três níveis 

de classificação e gestão do Património trabalharem de forma independente. De forma a atingir 

melhores resultados na salvaguarda e preservação do Património, seria desejável que estas entidades 

brasileiras trabalhassem de forma articulada, evitando que a preservação do Património resulte de 

deliberações isoladas de cada uma das entidades. 

Por outro lado, a reflexão no domínio da preservação do Património Industrial identificou falhas 

na realidade das duas cidades. Muito embora a legislação portuguesa seja mais clara e objetiva face 

aos três diplomas (federal, estadual e municipal) que constituem a legislação brasileira sobre a 
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preservação do Património, tal não tem garantido o seu total cumprimento, nomeadamente o que se 

refere ao incumprimento dos prazos máximos estabelecidos para concluir a análise de processos de 

classificação. Note-se, porém, que, considerando os casos de estudo analisados, a realidade brasileira 

revelou-se pouco eficaz na aplicação dos artigos da lei que garantem a aprovação, por parte da 

entidade responsável, de novas intervenções em bens com classificação provisória. A inexistência de 

orientações que apoiem o desenvolvimento de intervenções de reconversão é comum às duas 

realidades.  

Com base nos aspetos considerados na análise dos dois casos de estudo em cada uma das 

cidades, considera-se que o projeto de reconversão: 

 Da Lx Factory não alterou de forma significativa o espaço do ambiente industrial existente à 

data da reconversão, dado que o programa procurou adotar uma prática de intervenção mínima 

e indispensável ao funcionamento dos novos usos. 

 Da Central Tejo constitui-se como um exemplo de reconversão de Património Industrial que 

permitiu preservar um legado industrial diverso e a leitura do ambiente industrial da antiga 

Central termoelétrica. O projeto permitiu não só preservar a arquitetura industrial como também 

a perceção do lugar, enquanto espaço industrial.  

 Do Sesc Pompeia procurou preservar a memória da antiga fábrica, através da preservação das 

construções pré-existentes e de valores rememorativos associados à fábrica (por exemplo: a 

opção em recorrer a mesas corridas na cantina).  

 Do Cotonifício Crespi foi o único que, de uma forma significativa, não salvaguardou os valores 

culturais da pré-existência e não respeitou a sua essência industrial. Esta intervenção revelou-

se intrusiva, pois demoliu parte dos edifícios do complexo e apenas prezou a manutenção das 

características exteriores do principal edifício do conjunto, ainda que estivesse sobre o mesmo 

tipo de proteção que o Património classificado. 

Da análise dos casos de estudo, constatou-se que a classificação do Património Industrial, 

apesar de desejável, não garante por si só a proteção e salvaguarda dos valores dos testemunhos 

classificados, à semelhança do que acontece para a generalidade do Património. Por outro lado, a 

sensibilização da população e dos técnicos para a valorização do Património Industrial revela-se 

fundamental para a adequada preservação do legado industrial. No caso do Cotonifício Crespi o facto 

de ter um processo de classificação em curso pouco colaborou para a valorização do seu legado 

industrial. Neste caso é de salientar a atitude da população, que impediu a ação que visava a demolição 

do principal edifício do complexo. O Sesc Pompeia, enquanto Património não classificado na altura da 

intervenção, teve uma intervenção que visou a salvaguarda dos seus valores, identificados e 

entendidos pela equipa responsável pelo projeto de reconversão e pelo proprietário, o Sesc. A Central 

Tejo sofreu uma intervenção de reconversão que preservou os seus valores. Relembra-se que, além 

de classificada, foi da responsabilidade da EDP, proprietária, a intenção de transformar a Central Tejo 

num museu onde a Central fazia também parte do objeto exposto. Com isso conseguiu-se, não só 

preservar a sua arquitetura, mas também a perceção do lugar, enquanto espaço industrial, e do tipo de 
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trabalhos que lá se realizavam, enquanto dimensão intangível do Património Industrial. A Lx Factory, 

ainda que na altura da intervenção fosse considerada Património em vias de classificação, a 

intervenção que se realizou partiu da intenção da MainSide de manter o antigo ambiente industrial e de 

intervir apenas onde fosse necessário.  

Muito embora as características dos edifícios e espaços industriais possuam, à partida, um 

potencial interessante para dar resposta a diversos programas e intervenções de reconversão, devido 

ao facto de a maioria se desenvolver em open space e possuírem pés-direitos elevados, é necessário 

que o novo programa se integre de forma compatível com as pré-existências a preservar, evitando a 

descaracterização do bem e a perda dos seus valores. Retoma-se novamente o exemplo do Cotonofício 

onde a integração do programa, por ser demasiado rígido, implicou a descaracterização do espaço 

interior, a perda da essência industrial do imóvel e a demolição de outros edifícios do conjunto. Nos 

restantes casos de estudo analisados, considera-se que os programas conseguiram integrar-se de 

forma compatível. 

Neste contexto o papel dos arquitetos, e restante equipa multidisciplinar, é bastante importante 

na medida em que, perante uma intervenção de reconversão, o projeto, além de ter que responder a 

um programa de necessidades imposto pelo cliente, deverá conseguir identificar e preservar os valores 

da pré-existência. Mesmo quando o projeto a desenvolver ocorre em Património classificado, é 

importante que o arquiteto e a equipa responsável conheçam, analisem e integrem na definição do 

projeto os valores a preservar, dado que, como analisado no caso do Cotonifício, nem sempre a 

classificação protege a totalidade das características que permitem a experimentação da essência 

industrial do testemunho. Por outro lado, numa perspetiva de sucesso, refere-se o Sesc Pompeia onde 

se conseguiu, num conjunto que não era classificado, preservar os valores culturais e responder ao 

programa. Atente-se que raramente a resposta ideal, aquela que consegue integrar o novo programa 

sem comprometer os valores culturais da pré-existência, é a mais direta ou fácil.  

O dono de obra, ou o cliente, possui também um papel determinante no processo arquitetónico 

inerente à reconversão de Património Industrial, dado que o projeto desenvolvido é sempre 

condicionado pelas imposições do cliente. O Cotonofício Crespi surge novamente como exemplo de 

uma situação em que a relação arquiteto/cliente não permitiu concretizar uma solução menos invasiva 

e que promovesse uma maior preservação dos valores culturais do espaço, dado que o cliente não 

abdicou de procurar maximizar a rentabilização do espaço. Numa perspetiva inversa à do Cotonifício, 

refere-se a Central Tejo, onde foi o proprietário a tomar iniciativa de preservar o Património Industrial, 

através da sua musealização, ou da Lx Factory onde foi também o proprietário a tomar a iniciativa de 

adaptar a antiga Companhia, tornando-a num espaço multifacetado. 

A análise dos casos de estudo permitiu não só entender o enquadramento legal e a influência 

dos diversos intervenientes no processo arquitetónico inerente à reconversão de Património Industrial 

sob diferentes pontos de vista, mas também perceber a complexidade de todo o processo, das ações 

e intervenientes que o podem condicionar. Assim, para que um projeto de reconversão de Património 
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Industrial seja bem-sucedido, no sentido de dar resposta a um novo programa e, em simultâneo, 

preservar os valores da pré-existência, é necessário identificar criteriosamente um uso compatível e os 

valores do testemunho industrial que importa salvaguardar. Muito embora a identificação dos valores 

do testemunho industrial resulte da análise efetuada no âmbito de equipas multidisciplinares e com 

responsabilidade na preservação do Património, os arquitetos necessitam obrigatoriamente de os 

analisar e integrar na definição dos seus projetos.  

Conclui-se que é urgente definir uma ligação entre a teoria e a prática no âmbito das 

intervenções em Património Industrial, incrementar o conhecimento relativo aos valores dos 

testemunhos industriais a preservar, fomentar a divulgação de análises críticas sobre as intervenções 

já realizadas e sensibilizar as comunidades e os técnicos para a preservação do Património Industrial. 

Acredita-se que, parte dos caos malsucedidos de intervenções em Património Industrial, resultam, em 

grande medida, das lacunas identificadas.    
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Anexo I 

Quadro-resumo dos casos de estudo 

Adaptado do inventário da Coleção KITS – Património do IHRU e IGESPAR. 

 

Designação Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense (1849)  

Lx Factory (2008)  

 

Tipo Indústria têxtil  

 

Localização Portugal 

Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Distrito de Lisboa 

Concelho de Lisboa 

Freguesia de Alcântara  

 

Acesso Rua Rodrigues Faria, nº 103, 1300-501, Portugal, Lisboa 

 

Proteção Não classificado.  

Integrado parcialmente na Zona Especial de Proteção do Palácio da 

Sabugosa pela Portaria nº 262/2012, publicado em DR, II Série, nº 125, 

de 29 de junho de 2012.  

 

Época de construção Séc. XIX 

 

Enquadramento Área urbana. Insere-se na zona ribeirinha ocidental do rio Tejo, que 

antigamente tinha uma forte presença industrial. 

 

Descrição É um complexo composto por vários edifícios, construídos em tempos 

diferentes. O primeiro, e mais importante, caracteriza-se por ser um 

extenso bloco paralelepipédico, composto por 4 pisos e estrutura 

metálica interior. 

 

Autor Arquiteto: João Pires da Fonte (1849); Filipa Batista (2008) 
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Cronologia 1846 – Compra do terreno onde se veio a implantar a Companhia ao 

Conde da Ponte 

1849 – Inauguração do primeiro edifício do conjunto, o principal 

1851/1855 – Construção da Fábrica Pequena 

1873 – Construção da Vila Operária 

1888/1900 – Construção da Nova Oficina  

1922/1950 – Construção de novos edifícios 

1917 – Companhia cessa o funcionamento 

1918 – Companhia Industrial de Portugal e Colónias compra o conjunto 

1961 – Tipografia Anuário Comercial de Portugal compra o conjunto 

1980 – Gráfica Mirandela compra o conjunto 

1977 – Proposta de classificação como Imóvel de Interesse Nacional 

2007 – Revogação da classificação 

2007 – MainSide comprou o complexo 

2008 – Abertura da Lx Factory 

2017 – Keys Asset Management compra o complexo 

 

Bens móveis Resta alguma maquinaria das antigas indústrias que por lá passaram que 

agora está integrada no novo uso. 

 

Utilização atual Espetáculo e lazer, criação artística, comerciais, serviços 

 

Proprietário Keys Asset Management 
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Designação Central Tejo (1908)  

Museu da Eletricidade (1990)  

 

Tipo Unidade de produção de eletricidade 

 

Localização Portugal 

Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Distrito de Lisboa  

Concelho de Lisboa  

Freguesia de Belém 

 

Acesso Avenida de Brasília, Central Tejo, 1300-598, Portugal, Lisboa 

 

Proteção Classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto nº 1/86, 

publicado em DR, I Série, nº 2, de 3 de janeiro de 1986.  

Integrado na Zona Especial de Proteção da Central Tejo pela Portaria nº 

140/93, publicado em DR, II Série, nº 145, de 23 de junho de 1993.  

 

Época de construção Séc. XX 

 

Enquadramento Área urbana. Insere-se na zona ribeirinha ocidental do rio Tejo, que 

antigamente tinha uma forte presença industrial. 

 

Descrição Atualmente compõe-se por dois edifícios: o de Alta Pressão (CTIII) e o de 

Baixa Pressão (CT II). São dois volumes paralelepipédicos, em tijolo 

vermelho, com janelões encimados por arcos de volta perfeita. Apesar de 

terem apenas dois pisos, cada um dos edifícios tem altura que varia entre 

os 19,5 e os 34,5 metros. O edifício de Alta Pressão tem ainda as 

chaminés que reforçam a sua altura.  

 

Autor Engenheiro: Lucien Neu (1908); Fernand Touzet (1914-1921) 

 

Cronologia 1908 – Construção do primeiro edifício da Central, a Central Tejo I 

1919 – Construção da Central Tejo II 

1921 – Central Tejo I cessa funcionamento 

1924 – Ampliação da Central Tejo II 

1938/1951 – Início da construção da Central Tejo III 

1972 – Encerramento da Central  

1986 – Classificação como Imóvel de Interesse Público 

1990 – Abertura do Museu da Eletricidade 
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1993 – Integração na Zona Especial de Proteção da Central Tejo 

2001 – Obras de reabilitação 

2011 – Obras para resolução de infiltrações de água  

 

Bens móveis Toda a maquinaria que ainda permanecia em bom estado de 

conservação, como as caldeiras de alta pressão, os cinzeiros, as bombas 

de água e os geradores. 

 

Utilização atual Cultural e recreativa: museu 

 

Proprietário Fundação EDP 
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Designação Fábrica de Tambores da Pompeia (1938)  

Sesc Pompeia (1977)  

 

Tipo Indústria metalúrgica 

 

Localização Brasil 

Estado de São Paulo 

São Paulo 

Subprefeitura da Lapa 

Vila Pompeia 

 

Acesso Rua Clélia, nº 93, 05042 – 000, Brasil, São Paulo - SP 

 

Proteção Classificado a nível municipal pelo CONPRESP, através da Resolução nº 

05/CONPRESP/2009, em 2009.  

Classificado a nível nacional pelo IPHAN, nº de processo 1.726, desde 

2014. 

 

Época de construção Séc. XX 

 

Enquadramento Área urbana. Insere-se num bairro onde passam importantes linhas de 

caminho de ferro, Sorocabana e Santos – Jundiaí. 

 

Descrição A antiga fábrica era constituída por um conjunto de armazéns com 

estrutura em betão armado, paredes em alvenaria de tijolo e cobertura de 

uma e duas águas. Os armazéns dispõem-se perpendicularmente ao 

longo de um eixo não construído que se inicia na entrada. 

 

Autor Arquiteta: Lina Bo Bardi (1977-1986) 

 

Cronologia 1938 – Construção da Fábrica de tambores pela empresa Mauser & Cia 

Ltda 

1945 – Indústria Brasileira de Embalagens (Ibesa) compra o complexo 

1952 – Ibesa instala no complexo a Gelomatic e passa a laborar na 

indústria dos frigoríficos 

1967 – Cessa do funcionamento 

1971 – Sesc compra o complexo à Ibesa 

1973 – Começam a ser desenvolvidas no espaço atividades culturais e 

desportivas 

1977 – Início da primeira fase das obras de reconversão  
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1982 – Início da construção dos novos volumes desportivos e caixa de 

água e inauguração da primeira fase das obras 

1986 – Inauguração de todo o conjunto   

2009 – Classificado a nível municipal pelo CONPRESP 

2014 – Classificado a nível nacional pelo IPHAN 

 

Bens móveis Não tem. 

 

Utilização atual Espetáculo e lazer, criação artística, comerciais, serviços. 

 

Proprietário Sesc 
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Designação Regoli, Crespi & Cia (1897) 

Rodolfo Crespi & Cia (1906) 

Cotonifício Rodolfo Crespi (1910) 

Extra Mooca (2004) 

 

Tipo Indústria têxtil  

 

Localização Brasil 

Estado de São Paulo 

São Paulo 

Subprefeitura da Mooca 

Bairro da Mooca 

 

Acesso Rua Javari, nº 403, 03112-100, Brasil, São Paulo - SP 

 

Proteção Classificado a nível municipal pelo CONPRESP pela Resolução nº 

06/CONPRESP/2016, de 18 de agosto de 2017. 

 

Época de construção Séc. XIX 

 

Enquadramento Área urbana. Insere-se num bairro com forte presença industrial, perto da 

linha de caminho de ferro Santos – Jundiaí. 

 

Descrição É um complexo composto por vários edifícios, construídos em tempos 

diferentes. O mais importante, construído em 1920, possuía estrutura 

(pilares e vigas) de aço, lajes em betão armado e paredes exteriores em 

alvenaria de tijolo aparente. De quatro andares, o edifício desenvolvia-se 

segundo uma planta livre e tinha um pé-direito que variava entre os 4 e 5 

metros. 

 

Autor Arquiteto: Giovanni Battista Bianchi (1920); Marcos Carrilho e Haroldo 

Gallo (2004) 

Construtora: HTB (2004)  

 

Cronologia 1897 – Fundação da empresa Regoli, Crespi & Cia e construção do 

primeiro edifício do complexo 

1910/1940 – Construção de vários edifícios novos do complexo 

1920 – Construção do edifício principal do Cotonifício 

1963 – O Cotonifício deixa de laborar 
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2004 – O Grupo Pão de Açúcar arrenda o complexo e inicia obras de 

forma a lá instalar uma unidade da rede de supermercados Extra  

2017 – Classificado a nível municipal pelo CONPRESP 

 

Bens móveis Não tem 

 

Utilização atual Supermercado 

 

Proprietário Herdeiros da família Crespi 
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Anexo II 

Entrevista ao arquiteto Marcelo Ferraz 

Data: 31/03/2017 

Local: Escritório Brasil Arquitetura - Rua Harmonia, 101, São Paulo, SP, Brasil 

Duração da entrevista: início às 11h30 e término às 12h05 

 

Carolina Azevedo (CA): Quão importante acha que são documentos oficiais internacionais, como a 

Carta de Veneza, que podem direcionar/conduzir a intervenção em pré-existências? E de que forma foi 

ou não utilizado no projeto do Sesc?   

Marcelo Ferraz (MF): Eu acho que essas Cartas todas são importantes porque de certa maneira são 

esforços de se concentrar algum conhecimento e de se criar alguns parâmetros na intervenção 

contemporânea geral no património histórico. Acho que isso é importante, mas elas são importantes 

também para serem negadas. Eu acho interessante pensar que assim como nas ciências, nessa 

arquitetura que trabalha com o património, ou na arte em geral, também as negativas e os erros são 

importantíssimos para se chegar a algum acerto ou para se chegar em alguma conclusão, se é que 

existe acerto em arquitetura. Nesse sentido, eu acho que as Cartas são importantes também para 

serem muitas vezes questionadas. Eu acho que são parâmetros fundamentais para a continuidade dos 

trabalhos, para o desenvolvimento do pensamento, principalmente do ponto de vista acadêmico, do 

ponto de vista dos teóricos na evolução da prática arquitetónica e da análise das intervenções na prática 

arquitetónica. É claro que há muitos momentos em que utilizamos uma Carta para justificar uma ação 

de projeto e há também os momentos em que temos que negá-las, ou explicar que não são aplicáveis. 

Por exemplo: apesar de a Carta recomendar de uma determinada forma, numa determinada situação 

em questão considera-se que é necessário atender primeiro a uma questão de uso sob pena de ter um 

património restaurado e sem sentido, sem função clara. Pode também ser utilizada para o contrário, 

onde o valor simbólico é muito importante e vale a pena você preservar o símbolo sem que tenha um 

uso imediato, tendo apenas um uso simbólico, espiritual ou de desfruto intelectual. No geral dos nossos 

trabalhos, nunca tomamos as Cartas como “regras sagradas”. 

CA: Até porque houve muita contestação… 

MF: Muita! E outra, as Cartas não conseguem abarcar todos os acontecimentos intervenientes num 

projeto. 

CA: Porque são coisas muito específicas? 

MF: São, são muito específicas. Cada projeto demanda uma nova leitura e cada pessoa tem a sua 

própria leitura. Um projeto é como fazer um roteiro de cinema, você tem duas pessoas fazendo então 
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vão sair duas coisas diferentes e a lógica que o vai encaminhando para as decisões é também 

completamente mutante. Quando você interfere numa parte interfere no todo, então tem que voltar a 

rever o todo. É como um jogo de xadrez em que tem que estar o tempo todo mudando e revendo o 

todo. Essa lógica de projeto é muito difícil de ser abarcada por qualquer regra ou Carta que seja, então, 

esses documentos passam a ser referências importantes, mas muitas vezes até genéricas e que podem 

ser “burladas”. Assim como o tombamento não quer dizer que você não pode demolir. Muitas vezes 

tem que se lidar com alguns técnicos que defendem que um bem tombado não pode ser demolido. É 

tombado, mas pode ser demolido desde que você tenha no projeto uma proposta muito mais 

interessante onde até se justifica a demolição de um pedaço de um imóvel tombado. Então, advogamos 

essa postura bastante aberta, mas que não deixa de ser responsável nem deixa de ser respeitosa ao 

património histórico. Eu sempre costumo dizer em palestras que sou um militante do património 

histórico. Apesar disso, muita gente costuma ver em nosso trabalho heresias e agressões, mas não, 

pois estão numa lógica do uso na contemporaneidade que eu acho que é o que deve reinar num projeto.  

CA: No Sesc há uma grande união entre o passado, ou aquilo que é a memória da fábrica, e aquilo 

que se tornou um regenerador urbano. Toda aquela área na altura era muito decadente e o Sesc 

marcou um limite. Qual é que foi o fio condutor para que isto acontecesse, para que houvesse a ligação 

entre o passado e esta regeneração? 

MF: Eu acho que a regeneração vem quase que naturalmente pelo acontecimento de um centro de 

convivência que não existia e passa a existir. O fluxo de pessoas vem, a cidade volta-se para aquele 

lugar e existe obviamente valorização do entorno. Isso acontece também com projetos que não são 

interessantes como Shopping Centers. É claro que do ponto de vista do Sesc Pompeia ele é qualitativo. 

Apesar de ter apenas uma entrada, é uma entrada que abre as portas para a cidade entrar; é a cidade 

do ponto de vista mais saudável, do pedestre. O carro fica para fora, não entra, mas o pedestre entra. 

Os pedestres - crianças, jovens, adultos, letrados ou iletrados -, toda gente das diferentes classes 

sociais entra. A cidade ideal, democrática e sem automóveis. É como se fosse um sonho de cidade e 

seria muito bonito pensar desse ponto de vista. E é nisso que o Sesc se distingue de um Shopping 

Center. Aquele lugar, que antigamente era um lugar fechado, uma cidadela do trabalho, de repente se 

abre para a cidade mantendo aquela memória. A memória não é só para quem já viveu perto dela, ela 

está nos tijolos, está na construção, está no telhado, nas fotografias e nas plantas da cidade. Então, 

essa memória, de certa forma fica preservada ali e isso é uma coisa interessante para a cidade 

enquanto riqueza, enquanto Arqueologia Industrial. E dentro desse ponto de vista, essa memória está 

explicita nas ações todas. Aquele paralelepípedo que está lá é o antigo, só que refizemos com aquelas 

canaletas de água dos lados, plantamos grama em vez de deixar terra ou cimento, deixamos o tijolo 

descascado... No Sesc Pompeia todas as intervenções contemporâneas seguem uma linguagem 

industrial, acentuam até esse lado industrial mesmo não sendo mais uma fábrica. Por exemplo, o 

concreto que sai das formas com a marca das tábuas, tudo isso colabora para que essa memória, essa 

ideia faça com que o passado fique ali de uma forma possante. 

CA: E quanto ao programa de necessidades que foi imposto pelo Sesc, como é que foi lidar com isso? 
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MF: A Lina subverteu muito o programa de necessidades. Claro que existe um programa de 

necessidades composto por restaurante, quadras, piscina, aquelas coisas que tem que ter, mas no 

modo de fazer ela, de certa maneira, subverteu. Sobre o restaurante por exemplo, ela introduziu as 

mesas grandes, coletivas. Frente à obrigatoriedade de ter mesas individuais, então ela decidiu que teria 

apenas algumas pequenas. O que ela queria era que as pessoas se juntassem nas mesas grandes 

com o mesmo espírito que acontecia antigamente na fábrica. 

CA: Também puxando a memória… 

MF: Isso! Todo o mundo na hora de comer, convivendo, discutindo… então ela fez isso. Usou primeiro 

a rua central como o espaço de convivência e de comunicação entre as atividades mais culturais, o 

comer, o atelier, as exposições, a biblioteca, que é onde as pessoas se encontram. Outro exemplo, as 

quadras aparecem empilhadas verticalmente porque na prática do desporto as pessoas estão focadas 

no desporto que estão a praticar então acaba sendo uma coisa introspetiva e não precisa de ter essa 

comunicação, então isso foi já uma opção. Havia um programa de necessidades, mas ao decidir como 

colocar esses dois aspetos do programa, o cultural e o desportivo, já implica uma decisão de projeto.  

CA: Mas não é muito convencional a solução de “quadras empilhadas”. 

MF: Pois é. Por um lado, aqueles edifícios antigos não serviriam propriamente para ter quadras dentro 

e depois não sobrava muita área, então foi uma decisão. E nas quadras, ela começa a subverter o 

programa quando ela faz uma quadra com 7 metros de altura, e não com 8, impossibilitando que haja 

campeonatos/disputas oficiais. Por sua vez, a piscina é rasa. Você pode nadar, mas não pode ter 

também competições oficiais. Isso era para impossibilitar que existissem ali disputas. Ela queria que o 

desporto fosse uma coisa mais colaborativa do que competitiva. Ela achava que a competição está 

tornando o mundo num lugar mais egoísta. Inclusive, você vê hoje uma coisa que as pessoas chamam 

de empreendedorismo. Mas o que é isso? São pessoas egoístas. Uma pessoa empreendedora vai ser 

alguém capitalista, vai “pisar” em outras pessoas. Devia ser o contrário. As pessoas deviam pensar 

mais no colaborativo. Isso estava no modo da Lina resolver o programa e todas as questões. 

CA: Como encara as modificações e alterações que vão sendo necessárias a nível da segurança e 

adaptação das necessidades? 

MF: Temos grandes dificuldades no Sesc Pompeia. Mas tem também uma parte boa porque eles (Sesc) 

sempre nos consultam. A cada dois ou três anos vem o pessoal da segurança, bombeiros e o [Controle 

de Uso de Imóveis] CONTRU e, por exemplo, já quiseram colocar mais gradeamento no teatro do Sesc 

ou mais proteções nas pequenas pontes. Chegou um momento em que até chegaram a colocar 

proteção e nós, eu e o André Vainer, conseguimos que fossem retiradas. Temos que escrever umas 

cartas explicando que aquele é um projeto tombado, que um dos seus objetivos é preservar a memória, 

que nunca teve acidentes desse tipo, que é importante manter assim e eles acabam acatando, mas 

não é simples. Eu tenho impressão que realizar aquele projeto hoje seria muito difícil.  
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CA: E além deste apoio, que outros apoios ou entraves há por parte destas entidades? 

MF:  Ter o apoio destas entidades, por um lado é bom mas por outro burocratiza um pouco. Por 

exemplo, se quisermos limpar os prédios temos que pedir licença ao CONPRESP e ao IPHAN e isso 

nos dificulta, mas temos tido um relacionamento muito bom com estas entidades. Claro que isso pode 

mudar, mudando os técnicos, mas consideramos que esse tombamento é importante. Apesar disso, no 

caso do Sesc, eles cuidam tão bem de todos os espaços que não precisaria de ser tombado. Houve, 

inclusivamente, sempre o cuidado de nos chamar para fazer intervenções. Agente já fez muitas 

intervenções lá. Grandes, até. Agora vamos fazer uma outra. Uma outra entrada num galpão lá em 

baixo. Pedimos a aprovação deles (IPHAN) e conseguimos. O diretor do IPHAN, na época do 

tombamento fez uma declaração dizendo que isto [tombamento do Sesc] inaugurou uma nova fase no 

IPHAN, passada a fase heroica e de lutas, seria uma fase de um trabalho consensual com os donos e 

usuários desses imóveis tombados. Ou seja, uma relação mais fácil onde o IPHAN deve acompanhar 

a evolução e as modificações dos usos e das necessidades. No Sesc funciona, pelo menos até agora. 

CA: Quando houve a primeira intervenção na fábrica, o edifício ainda não era um edifício tombado. Isso 

foi uma mais valia ou acabou por trazer alguns problemas? 

MF: Vou ser franco e direto. Se fosse tombado seria impossível fazer esse projeto. Veja que paradoxo! 

E as razões são muitas. Fizemos recentemente, depois de a Lina já ter morrido, aquela entrada da 

piscina, aquela caixa vermelha e aquela pista preta… São necessidades. Tem muita intervenção que 

é posterior. No restaurante, por exemplo, nós quebramos ele inteiro e refizemos. A cozinha era muito 

maior. Nós pegamos no balcão e movemos, aumentando o salão. Então, foram reformas grandes que 

fizemos lá e ninguém nota porque o espírito da intervenção é o mesmo. 

CA: Mas isso também acontece porque é uma obra sua.  

MF: Pois é. E isso vai ser complicado no futuro, mas enfim… 

CA: Eu acho que é complicado para o próprio arquiteto pensar qual o rumo que esta obra, que é tão 

marcante, possa ter quando um dia o arquiteto morrer… 

MF: A diretora do Sesc sempre colocou a questão nesses termos “quando não tiver mais o André 

(Vainer) e o Marcelo (Ferraz) quem vai fazer?”. Aí as respostas vão surgir. Vai ser um problema do 

futuro, não é um problema de hoje. Se é importante e se vai continuar a ser importante, então é 

importante que se mantenha o espírito e a ideia geral do espaço, mas se tem uma coisa que já não 

funciona ou se há uma tecnologia nova, então tudo isso tem que ser tomado em conta.  

CA: Por último, mais ligado à linha de pensamento de Lina Bo Bardi, considerando as suas 

intervenções em preexistências, pensa que houve uma mudança na maneira de intervir e responder à 

necessidade de intervir no pré-existente ou foi uma coisa mais ou menos constante? 
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MF: Isso em relação ao Sesc Pompeia? Não, relação a posturas? 

CA: Exato. 

MF: Depois do Sesc Pompeia? 

CA: E antes, também. Também houve intervenções antes do Sesc. 

MF: Sim, claro. O (Solar) Unhão77. Eu acho que é fundamental. A intervenção dela no Solar do Unhão 

eu acho que é a grande intervenção que muda radicalmente os parâmetros. Ela foi muito questionada 

no Solar do Unhão. O Solar do Unhão também tinha sido uma fábrica, de rapé. E o que acontece no 

Sesc é que ela retoma muitas das ideias que já estavam no Unhão. Para aprovar o projeto do Unhão 

ela teve que chamar o presidente do IPHAN, que na altura era o Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

porque os técnicos não aprovavam o projeto dela. Foi preciso ter também um aval do Lúcio Costa que 

escreveu uma carta onde dava credibilidade ao projeto e à arquiteta. Ela no Solar do Unhão demoliu 

coisas muito antigas. Antigas e tombadas, mas construiu outras novas. Novas e parecidas com as 

antigas. Vê como na área do património é supercomplexo?! Eu acho que no Sesc Pompeia a “luta” 

ficou um pouco apagada, nunca ficando pública como aconteceu com o Unhão. O Sesc passa a ser 

uma referência que não foi muito aceite em princípio, pois não era essa maravilha que você conhece 

hoje em dia. Quando ficou pronto era interessante, mas era estranho. Aos poucos é que foi sendo 

aceite. Eu acho que essa postura nos influenciou muito (André Vainer e Marcelo Ferras). Quer dizer, 

eu participei muito ativamente em seus projetos, durante 15 anos, e o trabalho do meu escritório, que 

tem 39 anos, vem também “lutando dentro dessa trincheira”. Constantemente e em todos os nossos 

projetos. Em alguns casos acho que fomos mais adiante. Adiante no sentido de “ganhar mais algumas 

linhas na guerra”. Avançámos nessa frente e o projeto que agente fez no museu Rodin, na Bahia, onde 

agente encaixa uma coisa nova numa casa antiga foi quase um escândalo. Então, tem muitos casos 

em que agente tem avançado dentro desse espírito que eu acho que o Sesc abriu caminho. Um 

caminho que não é um caminho óbvio. E não significa que você nega os “guardiões” do património 

histórico porque eles são super necessários. Os órgãos de preservação são importantíssimos. É 

preciso ter critérios, ter inteligência para analisar caso a caso, para saber ponderar, para discutir o que 

é um projeto bom e o que é um projeto mau. Resumindo a conversa é isso: o que é um projeto bom e 

o que é um projeto ruim? Talvez seja a coisa mais difícil de ser dita. Porque você para dizer se é um 

projeto bom ou é um projeto ruim, você tem que dizer é um projeto bom em relação a quê, para quem, 

para quê? 

CA: É muito subjetivo… 

                                                      
77 Situado em Salvador da Bahia, o Solar do Unhão é um importante conjunto arquitetónico que data do século 
XVI onde Lina Bo Bardi desenvolveu um dos projetos de reabilitação mais importantes, se não mesmo o mais 
importante, da sua obra. Apesar de ser um dos projetos que mais controvérsia gerou, mostrou-se também 
importante por ser o início do que viria a ser a linguagem de Lina Bo Bardi.  Atualmente alberga o Museu de Arte 
Moderna da Bahia e contínua a ser muito considerado por arquitetos e estudiosos de arte.  
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MF: É, e aí você tem que saber os momentos em que tem que parar e transformar em forma, 

transformar em espaço, transformar em objeto… 

CA: Muito obrigada. 


